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Inleiding

Apologie

Voor we aan deze lange inleiding beginnen, wensen we ons op voorhand voor die
lengte te  verontschuldigen.  “Crescit  scribendo scribendi  studium”1 schreef  Erasmus van
Rotterdam aan Cornelius Gaudanus S.2 Maar dat is een magere verontschuldiging. Het pro-
bleem kunnen we beter omschrijven door Horatius te citeren: “Breuis esse laboro, obscurus
fio; (...)”.3 Als we dit werk goed wilden doen, zodat het weer een eeuw meegaat, konden we
echt de grote Bijbelgeleerde en graecus Bengelius niet navolgen, die schreef: “De certissi-
ma ad veram eruditionem perveniendi ratione per studium pietatis”.4 Vroomheid volstond
niet, we moesten eerder op de kleinste details jagen, hoewel Ovidius zich afvroeg “Singula
quid referam”.5 Het zal wel duidelijk worden, men denke voorlopig aan het aforisme “Le
bon Dieu est dans les détails / Der liebe Gott steckt im Detail”.6 Dit is geen sobere inventa-
ris geworden; het zou misschien netjes klinken om te zeggen “sobrietas necessaria est ad
servandum idoneum scientiæ spiritum”, maar die spreuk hebben we zelf verzonnen en in
feite leidt alleen een nauwgezet onderzoek naar alle details naar de waarheid. De lotgevallen
van een manuscript zijn immers even belangrijk als de in die kroniek beschreven lotgeval-
len. Achterhalen welk de autograaf was – of toch minstens het archetype – is van groot be-
lang voor de tekstkritiek en het wedervaren van een handschrift – t.t.z. de zwerftocht langs
opeenvolgende eigenaars – kan duidelijk maken waar er gekopieerd of aangevuld werd (van
wie de allografen zijn) of toch minstens welk exemplaar gebruikt werd voor een ander ge-
schrift of drukwerk (als bron) of hoeveel belang men hechtte aan het (bezit van het) manu-
script.

Kritiek van de Mechelse kronieken

Misschien is voor de meeste mensen onze best gekende “kroniek” (eigenlijk zijn het

1 Vita Des. Erasmi Roterodami. ex ipsius manu fideliter repræsentata; comitantibus, quæ ad eandem, aliis.
Additi sunt Epistolarvm quæ nondum lucem aspexerunt, Libri duo: qvas conquisivit, edidit, dedicavit S. P.
Q. Roterodamo Pavllus G. F. P. N. Mervla, Leiden, 1607, p. 179 ('Met het schrijven groeit de schrijflust').

2 Erasmus stierf in 1536, dus dit kan niet Cornelius Schonaeus (Cornelis Schoon, ° Gouda 1540 zijn); het
gaat om Cornelius Gerardi (gelatineerde vorm van Gherytsz.) Aurelius, ook wel Goudanus (gelatineerde
vorm van “van Gouda”, alwaar hij ca. 1460 geboren werd - † Dordrecht 08/08/1531), die net als Erasmus
regulier kanunnik van St.-Augustinus was en ook een Nederlandse humanist uit de zestiende eeuw. Hij
schreef poëtische, historiografische, hagiografische, politieke en theologische werken.

3 HORATIUS, Ars Poetica, v. 25-26 ('als ik probeer kort te zijn, word ik onduidelijk').
4 De Lutherse theoloog Johann Albrecht Bengel (° 24/06/1687 – † 02/11/1752), titel van zijn inauguratiere-

de als leraar aan het theologisch college van Denkendorf in november 1713 ('Het toegewijde najagen van
vroomheid is de zekerste methode om solide kennis te vergaren'); zie STEUDEL (Johan) (red.), D. Joh. Al-
berti Bengelii Gnomon Novi Testamenti, in quo ex nativa verborum vi simplicitas, profunditas, concinni-
tas, salubritas sensuum coelestium indicatur, dl. 1, Tübingen, 1850, p. LIV.

5 OVIDIUS, Amores, Liber I, 5, v. 23 ('waartoe zal ik details verhalen? / waarom zou ik alles vermelden?'), in
die tekst betekenend: wat is het nut om individuele kenmerken op te sommen?

6 Zie Er zit een duivel in de details! in BOON (Ton, DEN), Kun je een ouwe aap nog kunstjes leren? 101 nut-
tige spreekwoorden voor de moderne mens, Utrecht (e-boek van Dale), 2016; cfr. GOEDKOOP (Hans), Der
liebe Gott steckt im Detail! Over nut en nadeel van de biografie  in  De Gids, jg. 156, dl. 2, Amsterdam,
1993, pp. 103-112.
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annalen) wel die van Frans Berlemont7, alleen maar omdat die gedrukt is en dat nog niet al
te lang geleden. Jef Uytterhoeven, een ijverig dilettant, had aan Frans zijn schriftjes met
nota's verkocht, dewelke deze als basis voor zijn boek gebruikte8. Naast vele archiefstukken
en publicaties werden hierin ook oudere kronieken verwerkt. Enkele hiervan zijn geheel of
gedeeltelijk  in  druk  verschenen  (Gramaye,  Valerius,  Joffroy,  de  Azevedo,  Dierickx,  De
Bruyne), maar de meeste bestaan slechts in handschrift en de exemplaren ervan (originelen,
kopies, aanvullingen) berusten hoofdzakelijk in het Stadsarchief van Mechelen en de Kon.
Bibliotheek te Brussel.9 Toen Laurentius DIEFENBACH zijn Glossarium Latino-Germanicum
mediae et infimae aetatis opstelde (Frankfurt am Main, 1857), deed hij dat “e codicibus ma-
nuscriptis et libris impressis”; we zullen de gedrukte kronieken wel aanhalen, maar onze
aandacht gaat hier alleen uit naar het eerste!

Oude en nieuwe getuigenissen over onze oudste kronieken

Barth. Gijseleers-Thijs, onze eerste echte stadsarchivaris na het einde van het ancien
régime10, citeerde uit de Acta S. Rumoldi van de bollandist Sollerius diens mening over de
Mechelse kronieken11:  “Neque enim Mechliniensium chronica  hic  audienda censui,  quæ
magnam partem, ab indoctis & plebeis hominibus patrio sermone inconditè digesta, pro re-
motis  seculis  fabellas  &  populares  traditiunculas,  potius  quam  veras  historias  circum-
ferunt”12. Zelfs in de vroege achttiende eeuw wist men dus al wel dat men die verhalen over
de vroege middeleeuwen met een grote schep zout moest nemen en de patriottische negen-
tiende eeuw was op dat vlak nog niet naïever geworden. Gelukkig zijn de kronieken over de
Nieuwe en Nieuwste Tijden betrouwbaarder, tenminste voor zover het ooggetuigenversla-
gen13 betreft. Het zijn nog altijd geen echte bronnen, maar soms hebben we niets anders en
is de historicus er dankbaar voor, al moeten we kritisch blijven. Samen met zijn broer, de
pastoor van Hever, verzamelde onze archivaris nog enkele citaten. We geven ze hier weer,

7 BERLEMONT (Frans), Mechelse kronieken van het jaar 1 tot 1945, Brussel, 1975.
8 Voor dit laatste, zie KOCKEN (MARCEL), Marcel vertelt... Kosmisch stof  in  Mededelingenblad van de Ko-

ninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, jg. 42, nr. 4, Mechelen, 2011, pp.
22-23.

9 In het handschriftenkabinet van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent worden ook enkele
manuscripten m.b.t. tot Mechelen bewaard en Hs. 3735 willen we toch vermelden. Deze lias “Aude anti-
quityten” bestaat uit een aantal samengebonden katernen in twee verschillende formaten. Het eerste deel
daarvan lijkt ook het oudste (in een zestiende-eeuws gotisch cursief) en begint met 1467, het jaar van de
inhuldiging van Karel de Stoute en de Mechelse opstand over de stapelrechten. Er staat dat er in augustus
“de loopinge te Mechelen” was (de opstand was eigenlijk in juli; eind augustus kwam de hertog met zijn
troepen), datzelfde jaar was “de cappe van Sint Jan choor op ghevuerdt 14 voeten” en tenslotte wordt
(slechts) de dood van de oude hertog Filips (de Goede) vermeld [† 15 juni 1467 te Brugge]. Het is geen
kroniek, het zijn slechts annalen, maar de tekst komt met geen enkele van onze registers overeen.

10 Zie KOCKEN (Marcel), Het Mechelse stadsarchief: een beknopte geschiedenis  in  Mededelingenblad van
de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, jg. 41, nr. 4, Mechelen, 2010,
(pp. 10-13) p. 11.

11 SOLLERIUS (Jan Baptist),  Acta S. Rumoldi episcopi et martyris, apostoli et patroni Mechliniensium, Ant-
werpen, 1718, p. 100.

12 GIJSELEERS-THIJS (Bartholomeus Jozef Franciscus Cornelius), Opinions de quelques auteurs du seizième
au dixhuit (sic) siècle sur les chroniques et fausses légendes, Extraites d'un Manuscrit. Notes prises de dif-
férens Ouvrages pour s'en souvenir, s.l.n.d., p. 2; idem in Nadere opzoeking …, p. 11.

13 Men denke hierbij aan de woorden van Titus Maccius Plautus in zijn blijspel Truculentus (act 2, scène 6, v.
6-9):”Non laudandus est, quoi plus credit qui audit, quam qui videt. Non placet, cum illi plus laudant qui
audiunt, quam qui vident. Pluris est oculatus testis unus, quam auriti decem; Qui audiunt, audita dicunt;
qui vident, plane sciunt.”
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omdat we de hele problematiek zelf  niet  beter zouden kunnen samenvatten: “Ces Chro-
niques sont de la Cathégorie de celles, schreef den Abbé le Page de-la-Laghe, ten jaere 1770
uyt Laerne by de stad Gend aen den Abbé NELIS,  aux quelles on ne peut ajouter foi que
pour autant que les faits sont basés sur des Actes authentiques. / L'histoire ne veut point
d'ornement fabuleux, une narration simple, véridique et naturelle lui suffit, une stile recher-
ché ne lui convient point. / Les Chroniques sont utiles pour leurs tems ou elles sont origi-
nales quant au tems précédent, elles ne servent guère qu'à nous apprendre les fables qu'on
en racontait  sérieusement.  /  Les Écrivains de ces Chroniques,  selon l'Abbé Fleuri,  sem-
blables aux enfans, qui sont plus touchez du merveilleux que du vrai, étudioient si mal l'His-
toire, même de leur pays, qu'ils reçevoient tout ce qu'ils trouvoient écrit sans critique, sans
discernement, sans examiner l'âge et l'autorité des Écrivains, tout étoit bon ainsi la fable de
Francus, fils d'Hector, et que les Francs  sont venus des Troyens à été embrassée par nos
Chroniqueurs jusques vers la fin du seizième siècle. / Chaque Historien entreprenoit son
Histoire depuis la Création du Monde jusqu'a son temps et y entassoit sans choix tout ce
qu'il trouvoit dans les écrits qu'il avoit en main. / Méfiez vous, schreef le Page aen den Abbé
Nelis, d'un Chroniqueur dont la plume est conduite par l'esprit de parti, il est sujet à altérer
les faits et à faire comme on dit : Candida de Nigris aut de Caudentibus atra. / Méfiez vous
d'un Chroniqueur qui loue toujours sa nation et blâme de même l'ennemi et l'étranger, par-
ceque le témoignage en faveur de son ennemi et de l'étranger est d'un grand poids, s'il n'est
point Chronique comme il n'a point intérèt de tromper, on a lieu de présumer que la vérité
seule à pu le lui arracher. Et finalement méfiez vous d'un Chroniqueur sur le quel en sçait
que les présens et les récompenses ont plus de force que l'amour de la vérité. C'est dans ce
nombre qu'on doit mettre les Écrivains Froissart et Larretin, l'aveu de ce premier nous fait
croire que les Anglois l'ont plus secourus par leur argent, qu'il ne les à obligez par son His-
toire quoi qu'elle leur soit entièrement favorable.”14 Ze vervolgen met nog een stukje uit
Sollerius, maar voor diens mening over de B-traditie plus Van den Coelput verwijzen we lie-
ver naar het originele werk15. In een gelijkaardig, maar anoniem werkje16, voegde een be-
wonderaar er nog enkele bladzijden met zulke meningen aan toe17.

Over de A- en B-tradities van onze lokale kronieken publiceerde Jozef Verbeemen in

14 G-T FRÈRES (= archivaris Bartholomeus Jozef Franciscus Cornelius en pastoor Gregorius Bartholomeus
Jozef Antoon GIJSELEERS-THIJS), Naspooring [of Naspeuring in een andere editie] der gevoelens van de
schryvers der 16.de en 18.de eeuw nopens de oude geschrevene chronyken, legenden der heyligen en heden-
daegsche-historien-fabel-schryvers. Extracten genomen uyt de aenteekingen ofte notes prises de differens
ouvrages pour s'en souvenir, s.l., 1837, pp. 2-5.

15 SOLLERIUS (Jan Baptist), Op. cit., pp. 100-101.
16 Naedere opzoeking der gevoelens van nog andere schryvers nopens de oude geschrevene chronyken, le-

genden der heyligen en hedendaegsche-historien-fabel-schryvers, dienende tot staving onzer voorafgaen-
de Naspeuring van de gevoelens der Schryvers van de 16.de en 18.de eeuw, s.l., 1837, 46-[II] pp. Enige ja-
ren later verschenen er nog wat anonieme Appendices, maar die zijn van geen belang meer voor de kronie-
ken: Appendices à ajouter aux brochures intitulées 1.° Opinions de quelques Auteurs du seizième au dix-
huit.me siècle sur les Chroniques et Fausses Légendes, extraites d'un Manuscrit ou Notes prises de diffé-
rens Ouvrages pour s'en souvenir, par G-T. A. d. m.; 2.° Naspeuring der gevoelens van de Schryvers der
16.de en 18.de  eeuw nopens de oude geschrevene Chronyken, Legenden der Heyligen en Hedendaegsche-
Historien-Fabel-Schryvers;  3.° Nadere opzoeking der  gevoelens van nog andere Schryvers  nopens de
oude geschrevene Chronyken, Legenden der Heyligen en Hedendaegsche-Historien-Fabel-Schryvers, die-
nende tot staving onzer voorgaende Naspeuring van de gevoelens der Schryvers van de 16.de en 18.de eeuw,
in druk uytgegeven ten jaere 1837, s.l., 1846,[1]-[2]-10-10-10 pp.

17 Pp. 11-16: “Supplement Des opinions à ajouter aux prédédentes, des Auteurs du 16.me et 18.me siècle, im-
primées en 1837. Sur les Chroniques”.
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1953 al een uitvoerige studie18. Recentelijk betreurde Bram Caers dat het filologisch onder-
zoek daarin slechts een zijspoor was, wat Verbeemens resultaten voor verbetering vatbaar
maakte. Na een aantal artikels19, mondde dit uit in zijn doctoraatsproefschrift erover20 (plus
een verkenning van onze zeventiende- en achttiende-eeuwse kronieken). Hij was milder in
zijn opvattingen over doel en inhoud van de kronieken, de notie van de noodzakelijke mece-
nas relativerend voor wat betreft de late middeleeuwen en de grote steden van de Zuidelijke
Nederlanden, waar velen uit eigen initiatief en voor zichzelf zouden gaan schrijven, om di-
verse overleveringen te gaan vastleggen, slechts hun eigen identiteit weerspiegelend21.

Over kalenderschrijvers en compilatoren

Voor de achttiende eeuw verwijzen we graag naar de studies van Tom Verschaffel.22

Toch willen we ook hierbij graag nog wat opmerkingen uiten, want die achttiende-eeuwse
kronieken scoren als warme broodjes bij de hedendaagse compilators en dat zonder dat men
enige  kritische  houding daarbij  nodig  acht.  Ze  worden wel  vroege  historici  genoemd –
“(...), si eos hoc nomine appellari fas est, (...)” schreef Cicero23 – omdat ze bronnen raad-

18 VERBEEMEN (Jozef), De vroegste geschiedenis van Mechelen. De waarde van de oudste Mechelse kronie-
ken voor de vroegste geschiedenis der stad in het licht van de andere bestaande bronnen  in  Tijdschrift
voor Geschiedenis en Folklore, jg. 16 (1953), XLI-162 pp.

19 CAERS (Bram), Fiche  “Cronijke van Mechelen” door Nicolaas Stelaert (ID 2149) en fiche  Die cronike
van die scoone ende heerlijke stadt van Mechelen (ID 2149)  op  DEPLOIGE (Jeroen) (red.), The Narrative
Sources from the Medieval Low Countries – De verhalende bronnen uit de middeleeuwse Nederlanden –
Les sources narratives des Pays-Bas médiévaux,  Brussel, sinds 2009, [on line], <http://www.narrative-
sources.be/naso_link_nl.php?link=2150>,  (geraadpleegd  op  26/12/2016);  ;  ID.,  Réécrire  l'histoire.  La
chronique malinoise entre individu et collectif  in  SOEN (Violet), JUNOT (Yves) en MARIAGE (Florian)
(red.),  L’identité au pluriel. Jeux et enjeux des appartenances autour des anciens Pays-Bas, XIVe-XVIIIe

siècles. Identity and identities. Belonging at stake in the Low Countries, 14th-18th Centuries  in  Revue du
Nord,  (“Hors  série”,  reeks  Histoire,  30),  Villeneuve  d’Ascq,  2014,  pp.  59-74,  [ook  on  line  13  pp.],
<https://www.academia.edu/  9608969/R%C3%A9%C3%A9  crire_lhistoire._La_  chronique_malinoise_en  -  
tre_individu_et_collectif>, (opgehaald op 02/11/2016); ID., ‘In fide constans’? Politiek van herinnering in
het Mechelse stadsbestuur  in  De Zeventiende Eeuw, jg. 29 (2013), afl. 2, pp. 228-246; ID., A message in
silence. Conflicting chronicle reports on a Mechelen craft guild uprising of 1467  in CAUCHIES (Jean-
Marie)  (red.),  Publications  du  Centre  Européen d’Études  Bourguignonnes  (XIVe-XVIe  siècles),  dl.  54
(2014), pp. 109-124;  ID,  Mechelen door Mechelse ogen. Vijfhonderd jaar historische beeldvorming  in
Uw  toren  is  niet  af.  Bouw  mee  aan  het  museum (catalogus  expo  Hof  van  Busleyden  02/12/2014-
08/03/2015), Mechelen, 2014.

20 CAERS (Bram), Vertekend verleden. Geschiedenis herschrijven in vroegmodern Mechelen (1500 – 1650) .
FWO- uitgave doctoraatsproefschrift Letterkunde UA 2015, Antwerpen, 2015, 368 pp. Daarna verschenen
nog ID., Layered text formation in urban chronicles. The case of an Early Modern Manuscript from Me-
chelen  in  DESPLENTER (Youri), GABRIËL (Renée) en OOSTERMAN (Johan) (red.), Between stability and
transformation. Textual traditions in the Medieval Netherlands (speciaal nr. van Queeste. Tijdschrift over
middeleeuwse  letterkunde  in  de  Nederlanden,  jg.  23,  nr.  2),  Hilversum,  2016,  pp.  140-170;  ID. en
VERHOEVEN (Pieter), Sint Rombout in een Mechelse stadskroniek: laatvijftiende-eeuwse devotie geprojec-
teerd op het verleden  in  Queeste : tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden , jg. 23
(2016), afl. 1, pp. 1-21; ID., Three 'forgotten' cityscapes of Mechelen in the late sixteenth century: the Spa-
nish and English Furies in Mechelen (1572, 1580) through the eyes of contemporaries  in  In monte arti-
um. Journal of the Royal Library of Belgium, jg. 10 (2017), pp. 65-81.

21 ID., Réécrire l'histoire (...), pp. 59-60.
22 VERSCHAFFEL (Tom), De hoed en de hond. Geschiedschrijving in de Zuidelijke Nederlanden, 1715-1794 ,

Hilversum,  1998,  510  pp;  ID.,  Historici  in  de  Oostenrijkse  Nederlanden  (1715-1794).  Proeve  van
repertorium (Studiecentrum 18de-eeuwse Zuidnederlandse Letterkunde, Cahier nr. 15), Brussel, 1996, 113
pp.

23 In de Oratio pro Lucio Murena, sectie 80 ('indien wij hun die naam mogen geven').
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pleegden, of toch de voorlopers ervan. Foppens – wiens Mechlinia Christo nascens et cres-
cens ook niet echt de kroniek van een ooggtetuige was, op het einde na – gaf zijn bronnen
echter niet op, maar was iemand als Azevedo dan wél een echte voorloper van de kritische
geschiedschrijving? Het kenmerk van de “echte” (kritische) historicus zit hem niet alleen in
het verzamelen van weetjes (én het aangeven van de herkomst, een voorloper van het kri-
tisch apparaat, tegenwoordig soms weer al te gemakkelijk ingekort en gegroepeerd, ten be-
hoeve van de vulgarisatie die de amusementssector en de commercie vragen) uit de bronnen
(zowel “echte”, d.i. ambtelijke documenten als oude kronieken, of die nu in handschrift wa-
ren of in oude drukken, eigentijds of retrospectief) i.p.v. het overschrijven van voorgangers
(zoals nu nog tevelen met Azevedo doen) en eventueel wat eigen ooggetuigenverslagen er-
aan toevoegen; het zit hem in het kritisch benaderen van deze zgn. “feiten”, in het kritisch
verwerken ervan tot een geheel dat inzicht geeft in de maatschappelijke processen van toen
en nu, in de gedragingen en drijfveren van de mens, als individu en als groep. Zoals Lucreti-
us schreef: “(...) tunc cum primis ratione sagaci / unde anima atque animi constet natura vi-
dendum”.24 Iets “straight from the horses mouth” aannemen is een nog maar een vroegtwin-
tigste-eeuws gezegde, maar dat je dat niet zomaar mag doen en andere boeken of leraars
moet raadplegen en kritisch de redenen voor hun stellingen en de waarde van hun gezag
moet afwegen, schreef de Romeinse filosoof, filoloog en jurist Aulus Gellus al in de tweede
eeuw: “Quae autem parum plana uidebuntur aut minus plena instructaque,  petimus, in-
quam, ut ea non docendi magis, quam admonendi gratia scripta existiment et quasi demon-
stratione uestigiorum contenti persequantur ea post, si libebit, uel libris repertis uel magis-
tris. Quae uero putauerint reprehenda, his, si audebunt, succenseant, unde ea nos accepi-
mus; sed enim, quae aliter apud alium scripta legerint, ne iam statim obstrepant, sed et
rationes rerum et auctoritatem hominum pensitent, quos illi quosque non secuti sumus.”25

Mogen we daarom zomaar stellen dat de kritische historici van tegenwoordig het altijd zo-
veel beter weten dan de oude kroniekschrijvers? Auctor opus laudat26, maar bellum est enim
sua vitia nosse27. We zouden graag kunnen verwijzen naar een klassiek auteur die zou ge-
schreven hebben “historici veritatem noscere dicuntur”, maar we vrezen dat deze spreuk
slechts een gedachtenspinsel van uw dienaar is.

Overdrijven we niet  door zo (soms  canere surdo)  te benadrukken dat verhalende
bronnen – zelfs de gedrukte – zeer kritisch moeten benaderd worden i.p.v. als lectuur,  waar-
naar dus niet eenvoudigweg kan verwezen worden als was het een kritische studie?28 Tja,
dan zouden we nog een ander gezegde willen aanhalen: “On doit des égards aux vivants; on
ne doit aux morts que la verité”. Die spreuk wordt – bona fide – toegeschreven aan Voltaire
en komt zogezegd uit diens eerste brief aan de Grenonville over Œdipe (zijn eerste theater-

24 In De Rerum Natura, Liber I, v. 130-131 ('en daarna moet in eerste instantie met scherpzinnig inzicht be-
keken worden waaruit het levensbeginsel en de aard van de ziel bestaat').

25 Uit de inleiding (Praefatio 17-18) van zijn rond 175 n.C. geschreven Noctes Atticae. Ook in zijn werk zelf
wou hij de lezer nog stimuleren tot kritische lectuur en en een kritisch oordeel door vergelijking; zie in
HEUSCH (Christine),  Die  Macht  der  memoria.  Die  ‚Noctes  Atticae‘  des  Aulus  Gellius  im  Licht  der
Erinnerungskultur des 2.  Jahrhunderts n.  Chr.  (Untersuchungen zur Antiken Literatur und geschichte,
104), Berlijn/New York, 2011, pp. 71-72.

26 'De maker looft het werk'; uit OVIDIUS,  Epistulae ex Ponto, Liber III, IX. BRVTO, v. 7-9: “Ipse ego li-
brorum uideo delicta meorum, / cum sua plus iusto carmina quisque probet. / Auctor opus laudat: (...)”
('Ik zie zelf de gebreken in mijn boeken, hoewel iedereen zijn eigen werk meer waardeert dan rechtmatig
is. De maker looft het werk: (...).').

27 CICERO, Epistulae ad Atticum, Liber II, XVII, 2 ('het is immers mooi je eigen fouten te kennen').
28 Nieuwsgierigheid is goed, maar daar mag het niet eindigen; “curiositas affectare videtur studium scienti-

ae” schreef Sint-Augustinus (Confessiones, Liber II, Caput VI, 13)!
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stuk) in 1719. En wie dacht dat we het alleen een toepasselijk gezegde vonden in de zin dat
we de kalenderschrijvers niet meer hoeven te ontzien, komt bedrogen uit, want het is ons
nog veel meer te doen om de toeschrijving. Niet alleen is het niet zo zeker dat die brieven
gericht waren aan zijn vriend Nicolas-Anne Le Fèvre de La Faluère de Genonville, zoals al
van in de achttiende eeuw beweerd werd, want die behandelde hij met veel minder ceremo-
nie, maar wanneer we dat eens kritisch onderzochten, bleek Voltaire dat gezegde helemaal
niet geschreven te hebben! Het stond niet in de uitgave van 171929 waar die brieven reeds bij
waren en ook niet  in latere,  zelfs  niet  in  de  Collection complette  des œuvres de M. de
Voltaire  van de uitgeverij Cramer te Genève, de enige die er met medewerking en goed-
keuring van Voltaire zelf kwam30. Het verschijnt eerst in het eerste deel van de postume uit-
gave van 1784-178931, die deze uitgever (Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, steunend
op de manuscripten verzameld32 door Charles-Joseph Panckoucke) als de eerste echt authen-
tieke en volledige beschouwde. Hier stond de eerste brief in een aangevulde versie, maar
daar staat het ook niet in. Volgens de uitgever was het stukje vroeger weggelaten om de abt
van Chaulieu (Guillaume Amfrye) niet te kwetsen; hij schrijft dat in een voetnoot en achter-
aan die voetnoot voegt hij, na een dubbele punt, dat gezegde toe. In een uitgave van 181833

verschijnt die voetnoot weer, net als in de uitgave van 183534, herdrukt in 184635. Het werd
altijd maar overgenomen. In vroegnegentiende-eeuwse boeken werd het gezegde al graag
gebruikt36, zelfs met “geleerde” verwijzing naar Voltaires eerste brief over zijn Œdipe. Toch
had Trublet al veel eerder37 het tweede stuk van de spreuk neergeschreven: “du principe
qu'on ne doit aux morts que la verité”.38 Wie verzon het dan wél of schreef het tenminste als

29 AROUET DE VOLTAIRE ([  François-Marie]),  Œdipe,  tragedie.  Avec quelques autres  Pieces,  Den Haag,
1719, pp. 87-91.

30 Cfr. TRAPNELL (William H.), Survey and analysis of Voltaire’s collective editions, 1728-1789  in  Studies
on Voltaire and the eighteenth century, dl. 77, 1970, pp. 103-199.

31 Oeuvres complètes de Voltaire, dl. 1, Kehl, 1784, p. 15.
32 Gelukkig, want Voltaires bibliotheek werd eind 1778 voor 30.000 roebels opgekocht door tsarina Cathari-

na de Grote van Rusland (samen met al wat er nog overbleef van zijn papieren, had ze gevraagd, doch net
ervoor waren twee kisten met manuscripten aan Pancoucke bezorgd, die ook andere brieven verzamelde;
zo kwamen de meeste van Voltaires brieven uiteindelijk in Parijs terecht); cfr. de inleiding van C AUSSY

(Fernand), Inventaire des manuscrits de la bibliotheque de Voltaire conservée à la Bibliothèque Impériale
publique de Saint-Pétersbourg, Genève, 1970, pp. 1-5.

33 Répertoire général du Théatre Français, composé des tragedies, comedies et drames des auteurs du pre-
mier et du second ordre, Restés au Théatre Français; avec une table générale. Théatre du premier ordre.
Voltaire. Tome I, Parijs, 1818, p. 96.

34 Œuvres complètes de Voltaire, avec des notes et une notice historique sur la vie de Voltaire . dl. 1 (Vie de
Voltaire - Théatre), Parijs, 1835, p. 65.

35 Œuvres complètes de Voltaire avec des notes et une notice historique sur la vie de Voltaire. Nouvelle Edi -
tion, Ornée de 50 Gravures, dl. 1 (Vie de Voltaire - Théatre), Parijs, 1846, p. 65.

36 Lees bijv. op de titelbladen van [MICHAUD, Louis-Gabriel] (red.), Biographie des hommes vivants, ou his-
toire par ordre alphabétique de la vie publique de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs
actions ou leurs écrits, 5 dln., Parijs, 1816-1819 en bij de romantische dichter – als reactie op zijn vermel-
ding in dl. 1 ervan (Parijs, 1816, pp. 475-475) – BRÊME (Louis Arborio [di Gattinara] fils [du marquis],
DE),  Grand commentaire sur un petit article,  Par un Vivant remarquable sans le savoir; ou réflexions et
notices générales et particulières a propos d'un article qui le concerne dans la  Biographie des vivans,
Genève/Parijs, 1817, p. 9: “C'étoit bien en effet de Voltaire qu'il falloit emprunter la devise d'un tel ouvra-
ge: il a laissé de si beaux examples d'égards et de vérité dans sa double carrière polémique et historique,
que nous savons à quoi nous en tenir, et ce que ces mots-là-signifient chez lui et chez nos historiens” (hij
zette zelf een citaat van Montaigne op zijn titelblad, eigenlijk een samenvoeging en inkorting van stukjes
uit twee verschillende essay's; als 't maar van pas kwam ...).

37 In zijn “Remarques sur l'Eloge historique de Mr. de Fontenelle, prononcé à la Séance publique de la Socié-
té Royale des Sciences & Belles-Lettres de Nancy, le 8 Mai 1757, par Mr. le Chevalier de Solignac”.

38 TRUBLET (Nicolas Charles Joseph), Mémoires pour servir à l'histoire de la vie et des ouvrages de M r. de
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eerste neer? Volgens D. Nisard39 (die nota bene de aan Voltaire toegeschreven frase ge-
bruikt) was het  Lamotte (1672-1731) in zijn  Discours sur Homère. Antoine Houdart de la
Motte schrijft hier echter slechts40 p. XVII: “Il faudra que les adorateurs d’Homere me par-
donnent quelquefois mon manque de respect ; et que les autres me fassent grace aussi sur
les éloges : mais dûssai-je ne contenter ni les uns ni les autres, il me suffira d’avoir par tout
respecté le public, comme je le dois, en sacrifiant tous les égards au seul intérêt de la véri-
té.”; en p. CXXXIV: “C’est souvent un détour de la vanité qui loue volontiers les morts,
pour se dispenser de louer les vivans ; on accorde le premier rang à ceux qui ne nous le dis-
putent pas, pour l’ôter à ceux qui voudroient nous l’enlever, et l’on se flatte encore en secret
de surpasser ceux mêmes qu’on reconnoît pour maîtres, par bienséance. Ajoûtez que quand
on se met une fois à louer, on songe bien plus à faire un éloge ingénieux et singulier, qu’à le
faire exact et raisonnable.” Hij schrijft hier trouwens ook over historici en de waarheid hier,
o.a. p. LVII: “Il s’ensuit de là que ce seroit un aussi grand défaut à un Poëte de ne pas sou-
tenir les Caractères, qu’à un Historien de chercher à les soutenir aux dépens de la vérité.”
Na wat zoekwerk bleek het wél te komen uit zijn Réflexions sur la critique (waarin ook over
de Ilias): “Tous les égards sont dus à ceux avec qui nous vivons, et nous ne devons rien aux
autres que la vérité.”.41 In 1726 publiceerde hij ook een “Œdipe, tragédie en 5 actes et en
vers” (op 18/03/1726 voorgesteld aan de Comédie-Française), vandaar mee de verwarring?
Al die compilators en litteratoren uit de negentiende eeuw zijn veel te slordig omgegaan met
hun citaten.42 De woorden vivants en morts staan niet in de versie van de la Motte, 't is iets
anders verwoord, vandaar dat je het niet zomaar kan terugvinden. Beaumarchais (of een re-
dacteur) heeft een parafrasering – die toen blijkbaar al enkele decennia bestond – van de la
Mottes gezegde43 als rechtvaardiging toegevoegd aan zijn voetnoot over de inlassing van
een vroeger gecensureerd stuk, om uit te leggen waarom het er nu wél mocht staan (niet zo-
zeer omdat de Chaulieu [al lang, sinds 1720] dood was, maar Voltaire, overleden in 1778, nu
ook!). Hiermee is onze brave Voltaire weer door de waarheid bevrijd van de “beschuldi-

Fontenelle. Tirés du Mercure de France 1756, 1757, & 1758, Amsterdam, 1759, p. 139 (en uitgave Am-
sterdam, 1761, p. 139).

39 NISARD (Désiré), Histoire de la littérature française au dix-huitième siècle, Parijs, 1861, p. 24.
40 MOTTE (Antoine, HOUDART DE LA), L'Iliade Poëme. Avec un discours sur Homère, Amsterdam, 1714, pp.

XVII en CXXXIV.
41 Zie in Œuvres choisies de Houdart de Lamotte, dl. 2, Parijs, 1831, p. 205 [oorspronkelijk Réflexions sur la

critique. Avec plusieurs lettres de m. l'Archevêque de Cambray & de l'Auteur, Parijs, 1715, p. 36 (17162)].
42 Zoals reeds stond bij TERENTIANUS MAURUS, De litteris, syllabis, pedibus et metris, v. 1282-12865: “For-

sitan hunc aliquis verbosum dicere librum / non dubitet: forsan multo praestantior alter / Pauca reperta
putet, cum plura invenerit ipse : / deses et impatiens nimis haec obscura putabit. / Pro captu lectoris ha-
bent sua fata libelli.” Die laatste vier woorden worden misbruikt om aan te geven dat men een uittreksel
autonoom kan gebruiken zonder referentie naar de originele context. De bedoeling van de auteur was ech-
ter om aan te geven dat de mogelijke ontvangst van zijn boek afhankelijk was van de capaciteiten van de
lezer.

43 Maar was de la Motte dan wel zo origineel in de zin dat hij het gezegde uitgevonden heeft? Welnu, dat kan
uiteraard niemand met zekerheid zeggen, zeker gelet op de minstens twee verschillende versies ervan,
maar iedereen verwijst toch al sinds de achttiende eeuw alleen maar naar hem! Zie ook dezelfde zin in het
boek ('met uittreksels uit de beste schrijvers') van PORTE (Joseph, DE LA), École de littérature, Tirée de nos
meilleurs Ecrivains, dl. 1, Parijs 17672, pp. 158-159 in het overgenomen artikel “De la critique” (en 17641,
p. 144). Ook (met verwijzing naar de la Motte) in MAIRAULT (Adrien Maurice, DE), Observations sur les
écrits  modernes,  dl.  6,  Parijs,  1736, p.  7 of  in STAAFF (Ferdinand Natanael),  La littérature franc̜aise
Depuis la formation de la Langue jusqu'à nos jours. Lectures choisies. Tome I [Depuis la Formation de la
Langue Jusqu'a la Revolution (842-1790) ].  Deuxième cours  (1715-1790),  Parijs,  18846,  p.  393  .  Zie
hierover ook in het vrij recente artikel van GUION (Béatrice), «Une dispute honnête » : la polémique selon
les Modernes  in  Littératures classiques, nr. 59 (2006/1 – themanummer la polémique au XVIIe siècle),
pp. 157-172.
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ging”, zoals hij zelf schrijft in die eerste brief i.v.m. zijn eerste gevangenschap in de Bastille
in 1717-'18 (waar hij zijn  Œdipe afwerkte). De waarheid achterhalen kan soms veel werk
vragen en veel tijd kosten, maar ze heeft haar rechten. Dit uitgebreide interludium was om
aan te tonen dat je nooit kritisch genoeg kan zijn en daarvoor heeft een historicus alle bron-
nen nodig, ook de verhalende. Cfr. voornoemde de la Motte in de Discours sur Homère, pp.
LV-LVI:  “On sait  la  diverse économie de l’Histoire & du Poëme,  dans la  peinture des
hommes.  L’Histoire  les  représente  en  détail;  elle  raconte  les  actions  de  tels  & de  tels
hommes qui ont eu le plus de part aux événemens célébres; mais elle ne s’embarasse pas de
faire convenir ces Actions entr’elles; elle n’est responsable que de la Vérité, quelque bi-
zarre qu’elle puisse être: elle allie sans dissimulation dans la même Personne, la sagesse &
l’imprudence, la timidité & la valeur, l’injustice & la probité: & c’est par ces portraits fi-
déles d’originaux qui ont existé, qu’elle donne la conoissance générale de l’Homme, en fai-
sant voir dans les exemples particuliers le bien & le mal dont toute l’espece est capable. /
Le Poëme employe une méthode toute contraire: il ne représente pas tels & tels hommes;
mais il invente des Personnages exprès pour donner en eux une idée de certaines Passions,
de certains vices ou de certaines vertus; et il rassemble avec Art dans ces Personnages, des
effets sensibles & continus de ces Passions, de ces vices, ou de ces vertus, pour en faire
mieux sentir la nature; au lieu que dans l’histoire, ces effets étant moins choisis & plus in-
terrompus, ils n’en donnent pas une idée si vive ni si distincte.” Voor onze met de televisie
grootgebrachte generatie is dit het verschil tussen de historische documentaire en de histori-
sche film.

Dit verkeerd citeren en verkeerd toewijzen is even legio als het klakkeloos overne-
men van wetenswaardigheden uit de kronieken, maar mogen we dat daarom niet aankaar-
ten? “Tace & noli insufflare in ignem, præsertim qui te non urit.  Docet hoc proverbium
Germanorum: (was dich nit brennet/das blass nit). Et  Italorum:  Audi, Vide, Tace, si vis
vivere in pace. Volunt dicere: noli te miscere rebus & causis altenis, sed sine unumquemque
agere quod agit; si tui officii non est, male agentes reprehendere.”, schreef de Duitse jezuïet
Matthias Faber in een preek voor de eerste zondag na Pasen.44 Maar het ergert ons mateloos.
De archivaris mag dan al een scriniarius a memoriis zijn, maar staat dat de geschiedvorser
het scrinia aliorum compilare of compilare ab aliquo sapientiam toe? Er wordt daarvoor ge-
woonlijk verwezen naar Horatius45 of Cicero46, maar J. Vorst schreef hierover al lang gele-
den: “Impropria vero & figurata significatio est, quod Horatius (...) dicit; & Cicero (...).”47.

A. Houthuys somde hiervoor het begrippenapparaat op dat Sint-Bonaventura han-
teerde in de dertiende eeuw, toen de behoefte ontstond om de literaire activiteit van een au-
teur preciezer te definiëren: “Een boek, zegt Bonaventura, kan op vier wijzen gemaakt wor-
den. Eerst is er de scriptor. Deze schrijft andermans werk over, maar dit zonder er zelf ook
maar iets aan toe te voegen. Dan is er de compilator. Ook hij kopieert andermans werk,

44 R. P. Matthiae Fabri e Societate Iesu Concionum Sylva Nova seu Auctarium in Dominicas et Festa totius
Anni, Pluribus, & ab Opere Tripartitio diversis, in singula Evangelica, argumentis instructissimum: Cui
accedunt Conciones Funebres et Nuptiales Posthumæ ejusdem Authoris. Editio post plurimas ultima, &
correctior, cum INDICE MATERIARUM longè quàm hactenus perfectiore & copiosore, Keulen, 1678, p.
366.

45 HORATIUS, Sermonum (satyrarum) Liber Primus, I, v. 120-121: “Iam satis est. Ne me Crispini scrinia lippi
compilare putes, verbum non amplius addam”.

46 CICERO,  Oratio pro L. Murena, 25: “Inventus est scriba quidam, Cn. Flavius, qui cornicum oculos con-
fixerit  et  singulis diebus ediscendis fastos populo proposuerit  et  ab ipsis <his> cautis iuris consultis
eorum sapientiam compilarit.”

47 VORST (Johannes), De latinitate falso suspecta, deque Latinæ linguæ cum Germanica convenientia, liber,
cui alter de latinitate merito suspecta, adjectus est, Leipzig, 1722, p. 348.
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maar hij voegt wél nieuwe dingen aan de tekst toe, zij het niet van zichzelf. De commentator
vervolgens schrijft andermans werk over, maar maakt daarbij toevoegingen die hij zelf be-
denkt. De auctor tenslotte schrijft eigen werk en dat van anderen, maar voornamelijk dat
van zichzelf. Het materiaal dat hij aan anderen ontleent, dient ter ondersteuning van zijn ei-
gen inzichten en stellingnamen.”48

Hoewel compilare eigenlijk 'plunderen' (bijeen roven) betekent (en vandaar 'plagië-
ren'), was 'compilator' dus niet altijd een scheldwoord. J. Janssens schreef over de middel-
eeuwse ridderepiek: “Wat vooral danig op de heupen van de vroegere literatuurhistorici
werkte, was het 'samenlapsel' van bekende motieven, de oeverloze herhaling van toestanden
en beschrijvingen die zielloos uit vroegere werken werden overgenomen, met andere woor-
den het hemeltergende gebrek aan originaliteit. Men kan er niet naast kijken.”49 Dat was lit-
teratuur, maar daartegenover willen we S. Vanderputten citeren, wanneer die het over de ge-
schiedschrijving in de middeleeuwse cisterciënzerkloosters heeft: “De toenemende verzake-
lijking van de geschiedschrijving heeft ook gevolgen gehad voor de methoden en objectie-
ven van sommige historiografen. De intellectuele cultuur van de late Middeleeuwen wordt
algemeen gekenmerkt door een groeiende belangstelling voor encyclopedieën, overzichtelij-
ke naslagwerken en didactische handboeken waarin de stand van de kennis binnen een be-
paalde discipline beknopt, bevattelijk en vooral ook systematisch werd gepresenteerd. De
trotse auteurs van deze vaak zeer omvangrijke verzamelwerken beroemden zich er vaak op
geen originele auteurs te zijn, maar compilatoren of "samenvatters" (abbreviatores). Wat de
moderne kritiek zou beschouwen als een gebrek aan originaliteit  werd door de laatmid-
deleeuwers juist gezien als het summum van eruditie en didactische kwaliteiten.”50 Een on-
geveer gelijkluidende frase lezen we bij P. Förnegård: “Á l'instar des autres histoires univer-
selles médievales, le Miroir historial est une compilation. (...) Le manque d'originalité, s'il
n'est pas dénué de fondement, n'est pas pour autant un reproche très judicieux : les histoires
universelles médiévales constituent justement un genre caractérisé par son manque d'origi-
nalité. Pour écrire la période dont ils n'avaient pu être témoins oculaires, les chroniqueurs
se devaient de s'appuyer sur les œuvres de leurs prédécesseurs. Ainsi, nombreux étaient
ceux qui en reproduisaient littéralement les mots. L'originalité n'était donc guère méritoire
pour les chroniqueurs médiévaux et l'appellation de compilateur n'avait alors aucunement
la nuance péjorative qu'elle a eue plus tard. Bien au contraire, de nombreux chroniqueurs
avouaient volontiers être compilateurs, voire s'en vantaient.”51 Eind achttiende eeuw verde-

48 HOUTHUYS (Astrid), Middeleeuws kladwerk. De autograaf van de Brabantsche yeesten, boek V (vijftiende
eeuw), Hilversum, 2009, pp. 55-56; zie ook in JANSSEN (Theo A. J. M.), Der zotten ende der narren scip
in het kielzog van Dasz Narrenschyff en Stultifera Nauis  in  Verslagen & Mededelingen van de Koninklij-
ke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, dl. 126 (2016), nr. 1-2, (pp. 95-165) p. 136: “In de
dertiende eeuw zijn de rollen van scriptor, compilator, commentator en auctor als volgt door Bonaventura
([vóór 1275] 1882: 14-15) onderscheiden: Aliquis scribit aliena, nihil addendo vel mutando; et iste mere
dicitur scriptor. Aliquis scribit aliena, addendo, sed non de suo; et iste compilator dicitur. Aliquis scribit et
aliena et sua, sed aliena tamquam principalia,  et sua tamquam annexa ad evidentiam; et  iste dicitur
commentator, non auctor. Aliquis scribit et sua et aliena, sed sua tanquam principalia, aliena tamquam
annexa ad confirmationem; et talis debet dici auctor.”

49 JANSSENS (Jef),  De Middeleeuwse ridderepiek in de veertiende eeuw  in  FAEMS (An) en HOGENBIRK

(Marjolein) (red.), Ene andre tale. Tendensen in de Middelnederlandse late ridderepiek, Hilversum, 2012,
(pp. 37-52) , p. 47.

50 VANDERPUTTEN (Steven), “Ben je misschien vergeten dat een mens geboren is om te zwoegen?” Over de
rol van geschiedschrijving in middeleeuwse Cisterciënzerkloosters  in  Novi Monasterii. Wetenschappelijk
jaarboek van het Abdijmuseum 'Ten Duinen 1138' te Koksijde ten bate van het historisch onderzoek over
de cisterciënzers in Vlaanderen en Nederland, dl. 3, Koksijde, 2005, p. 9.

51 FÖRNEGÅRD (Per), Le Miroir historial de Jean de Noyal ou l' art de compiler  in  KOOPER (Erik) (red.) The
Medieval Chronicle V, Amsterdam/New York, 2008, (pp. 87-98) pp. 77-78.
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digde J. H. Huck zich in Engeland nog met de woorden: ““The industry of a Compiler”,
says a learned Antiquary, “is estimated at little; but he deserves better fate than he often
meets with.” As the Compiler of the History of the QUEENS of England, comprehended in
this Publication, I stand in need of much indulgence. But, as the collating of authorities re-
quires more of industry than of genius, the deduction is clearly in favour of my Readers; for,
thence they are more likely to meet with what is of much greater value in Historical Narra-
tive than lively imagination, more of fact than fancy, and more of obvious meaning than of
speculative hypothesis. And if, for this reason, the absence of originality becomes apparent,
TRUTH, being the ostensible agent, is left to furnish the most satisfactory apology she is able
to make. I am not however without hopes, from the attention the undertaking has already
engaged, of the learned and the ingenious, that, in the progress it makes, it may yet receive
useful assistance, and valuable addition.”52 De Franse Verlichting kende een ambigue hou-
ding, waar sommigen blijkbaar nog altijd munt weten uit te slaan. Jean de La Fontaine wist
over zichzelf te vertellen:  “Mon imitation n'est / point un esclavage: / Je ne prends que
l'idée, et les tours, et les lois / Que nos maîtres suivoient eux-mêmes autrefois.” A. Audy-
Trottier voegde eraan toe: “La question de l'exemplarité joue évidemment un rôle détermi-
nant dans la conception de l'imitation des auteurs grecs et latins.”.53 Over Fénelon (François
de Salignac de la Mothe-Fénelon) deelt zij ons mee: “C'est en s'inspirant de la verve poé-
tique d'Homère que Fénelon réussit à construire un récit qui fait revivre l'Antiquité tout en
demeurant résolument moderne. Il s'agit d'un paradoxe pour certains, qui refusent de croire
que de l'imitation puisse se dégager un travail créateur, c'est-à-dire une écriture à la fois
personnelle  et  originale.  D'ailleurs,  certains  contemporains  de  Fénelon  perçoivent  son
œuvre comme un pastiche des grandes œuvres grecques et  latines,  voyant dans le  Télé-
maque une vulgaire compilation des principaux clichés de la poésie antique. Trublet publie
même en 1717, dans le  Nouveau Mercure, une critique du roman pédagogique lui repro-
chant une imitation où « l'invention n' a pas beaucoup de part ».”54 Trublet zou er nog spijt
van  krijgen.  Deze  “grote  compilator  van  anecdotes”  was  een  groot  bewonderaar  van
Fontenelle en zou na diens dood al wat hij over hem had kunnen vinden uitgeven in zijn
Mémoires sur M. de Fontenelle.55 Bij Voltaire had hij echter de verkeerde man tegen de
schenen gestampt. We lezen hierover in de “Michaud”: “Voltaire ne lui pardonna jamais
l'application à la Henriade de ce vers de Boileau sur la Pucelle : / Et je ne sai pourquoi je baille
en la lisant. / Voltaire prit ou voulut prendre pour une injure ce qui n'était qu'un hommage
maladroit.  Certes,  le  bon abbé Trublet  n'avait  pas  eu l'intention de l'offenser  :  mais  il
n'avait pas assez craint de lui déplaire ; et c'en était assez pour blesser un homme qui, supé-
rieur à tant d'égards, n'était pas au-dessus du plaisir de se venger. Trublet, longs - temps

52 [HUCK (Johann Gerhard),]  Acta Historica Reginarum Angliæ. Twelve original drawings, formed on the
History of the Queens of England, Executed by J. G. Huck, and engraved by Valentine Green, mezzotinto-
engraver to His Majesty and to the Elector Palatine. With an historical account, illustrating each subject,
in English and French / Faits historiques relatifs aux Reines d'Angleterre. Douze desseins originaux, (...) ,
Londen, 1792, p. 22 (p. 23 in het Frans: “On fait ordinairement peu de cas de l'industrie d'un Compilateur,
cependant; on ne sauroit nier qu'il mérite souvent un meilleur sort que celui qu'il éprouve. (...)”).

53 AUDY-TROTTIER (Andréane),  L'esthétique de l'imitatio : réécritures de l'épopée antique au tournant des
lumières. Onuitgegeven masterproefschrift Letteren UQTR, Trois-Rivières, 2008, pp. 42-43.

54 Ibidem, pp. 41-42.
55 [CUBIÈRES-PALMÉZEAUX, Michel, DE], Fontenelle jugé par ses pairs, ou Éloge de Fontenelle en forme de

dialogue Entre trois Académiens des Académies, Londen, 1783, p. 12: [na † Fontenelle] “L'Abbé Trublet
ne s'était pas contenté de le pleurer : grand compilateur d'anecdotes, ce bon Archidiacre avait depuis
long-temps ramassé tout ce qui s'était dit ou écrit de piquant & même de commun sur l'Auteur des Mon-
des; & déja ce recueil était devenu un assez gros volume, qu'il avait pompeusement intitulé : Mémoires sur
M. de Fontenelle.”
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impuni, fut enfin immolé dans le  Pauvre Diable, un de ces redoutables badinages qui ne
coûtaient rien à la verve satirique de Voltaire, et qui défaisaient, sans retour, une réputation
plus solidement établi que ne l'était celle de Trublet. Le Pauvre Diable eut un grand succès,
et par malheur, il le méritait. Avouons pourtant que l'auteur s'y permet tout, jusqu'à la plus
sale indécence. On plaignit presque Fréron, si grossièrement insulté ; et le mépris pour les
vers de Pompignan parut injuste. Le portrait de Gresset, si spirituellement tracé, fit sourire
et n'ôta rien à sa gloire. Trublet, que ses talents ne recommandaient point assez pour échap-
per au ridicule, n'en perdit rien. Ce vers si plaisant : / Il compilait, compilait, compilait, / est res-
té gravé dans toutes les mémoires et pour jamais attaché au nom du Compilateur.”56 E.
Baumgartner beweert dat dit tegen Fréron was (“Il y a quelques décennies, la plupart des
lycéens de France connaissaient les vers par lesquels Voltaire stigmatisait la pratique d'
écriture de son adversaire Fréron: /  Au peu d'esprit que le bonhomme avait, / L'esprit d'autrui
par supplément  servait;  Il  entassait  adages sur  adage,/  Il  compilait,  compilait,  compilait...  (Le
pauvre diable)”), maar ze vergist zich.57 De journalist Élie Catherine Fréron was immers een
litteratuurcriticus en geen compilator.58 Een lezing van de volledige tekst van Voltaire laat
nog weinig twijfel toe: “L'Abbé T...... alors avait la rage / D'être à Paris un petit person-
nage, / Au peu d'esprit que le bon homme avait / L'esprit d'autrui par suplément servait; / Il
entassait adage sur adage ; Il compilait, compilait, compilait , / On le voyait sans cesse
écrire, écrire, / Ce qu'il avait jadis entendu dire ; / Et nous lassait sans jamais se lasser ; / Il
me choisit pour l'aider à penser. / Trois mois ensemble nous pensames , / Lumes beaucoup ,
& rien n'imaginames. / L'Abbé T...... m'avait pétrifié ;”.59 Voor wie toch nog zou twijfelen, is
er het pamflet waarin hij het heeft over “Frère Triboulet”: “Il compilait, compilait, compi-
lait, quoique ce ne soit plus la mode de compiler”.60 In een brief aan de jezuïet en filoloog

56 TRUBLET (NICOLAS - CHARLES – JOSEPH)  in  Biographie universelle, ancienne et moderne, ou histoire
par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par
leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus et leurs crimes , dl. 46, Parijs, 1826, (pp. 599-601) pp.
599-600.

57 BAUMGARTNER (Emmanuèle),  Le  roman  de  Tristan  en  prose  et  le  cercle  des  bretthes  estoires   in
BESAMUSCA (Bart), GERRITSEN (Willem P.), HOGETOORN (Corry) en LIE (Orlanda S. H.) (red.), Cyclifica-
tion: The Development of Narrative Cycles in the Chansons de Geste and the Arthurian Romances. Pro-
ceedings of the Colloquium, Amsterdam, 17-18 December 1992 (Verhandelingen der Koninklijke Neder-
landse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, NR, 159), Amsterdam, 1994, (pp. 7-20) p. 7.

58 Cfr. MENANT (Sylvain), Polémique et dynamique : le rôle littéraire de Fréron  in  BARTHÉLÉMY (Sophie),
CARIOU (André) en BALCOU (Jean) (red.), Élie Freron, Polémiste et critique d'art, Rennes, 2001, (pp. 45-
52) p. 45: “Qu’on ne se laisse pas tromper par les aimables développements que Fréron consacre à des
poèmes maladroits ou futiles, à des romans oubliés, à des compilations historiques : le chroniqueur de
l’actualité littéraire fait son office. Mais sa voix s’élève et sa réflexion s’approfondit quand les enjeux sont
réels.”

59 [VOLTAIRE,] Le Pauvre Diable, Parijs, 1758, (20 pp.) p. 13.
60 MORNET (Daniel), Les Origines intellectuelles de la Révolution française 1715 – 1787, Lyon, 1989 (Parijs,

19331), pp. 140-141 (in § “Les pamphlets clandestins de Voltaire” op pp. 137-141): “Quant à la verve de
cette comédie des idées il nous suffira de citer ce début de la seconde Anecdote sur Bélisaire : « Frère Tri-
boulet, de l’ordre du frère Montepulciano, de frère Jacques Clément, de frère Ridicous, etc., etc., et de
plus docteur de Sorbonne, chargé de rédiger la censure de la fille aînée du roi, appelée le concile perpé-
tuel des Gaules, contre Bélisaire, s’en retournait à son couvent tout pensif. Il rencontra dans la rue des
Maçons la petite Fanchon dont il est le directeur, fille du cabaretier qui a l’honneur de fournir du vin pour
le prima mensis de messieurs les maîtres. / « Le père de Fanchon est un peu théologien, comme le sont
tous les cabaretiers du quartier de la Sorbonne. Fanchon est jolie et frère Triboulet entra pour... boire un
coup. / « Quand Triboulet eut bien bu, il se mit à feuilleter les livres d’un habitué de paroisse, frère du ca -
baretier, homme curieux qui possède une assez belle bibliothèque... / « Il compilait, compilait, compilait,
quoique ce ne soit plus la mode de compiler ; et Fanchon lui donnait de temps en temps de petits soufflets
sur ses grosses joues ; et frère Triboulet écrivait, et Fanchon chantait, lorsqu’ils entendirent dans la rue la
voix du docteur Tamponnet... »”.
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Pierre-Joseph Thoulier d'Olivet schreef hij op 19/03/1761: “Je savais que l'archidiacre de
Fontenelle et de La Motte était admis pour compiler, compiler des phrases à notre tripot, et
qu'on vous accusait d'avoir molli en cette occasion. Je crois, mon cher maître, qu'on vous
calomnie. / L'abbé Trublet m'avai pétrifié. / Mais pourquoi ne serait-il pas de l'académie.”61

F. Salaün verwijst naar een stukje dat verscheen in de Correspondance littéraire62: “Ce cli-
vage apparaît très nettement dans la Correspondance littéraire. Alors que l'on y reconnaît à
Fontenelle le mérite d'avoir « rendu le premier la philosophie en France », ses épigones
sont dénoncés comme des faux beaux esprits dont Voltaire est parvenu à enrayer les pro-
grès. / Ce grand homme est venu à point nommé pour arrêter les progrès du faux bel esprit. Grâce à lui, il
n'y a guère plus aujourd'hui que M. l'abbé Trublet ou quelques autres écrivains de cette force qui passent leur
vie à contourner des phrases et à entortiller laborieusement une diction puérile, ou qui emploient leur temps,
comme disait M. de Voltaire de M. de Marivaux, à peser des riens dans des balances de toile d'araignée.”63

De voormelde E. Baumgartner vervolgde haar stukje over Voltaires woorden met een uitleg
over de betekenissen van 'compilatie': “et au XXe siècle encore le terme comme la pratique
de la compilation restent frappés de discrédit: selon la définition du dictionnaire Robert,
une compilation est un "livre fait d'emprunts, qui manque d'originalité" et "compilateur"
peut être synonyme de "plagiaire". Tout récemment pourtant, mais c'est là un anglicisme,
compilation a perdu de sa connotation péjorative pour désigner dans le domaine musical
une pratique d'édition ou mieux de réédition: la réunion sur un même disque ou série de
disques, "compacts" cela va de soi, des principaux textes d'un même compositeur ou d'un
ensemble uni par un même thème. Ainsi fait périodiquement retour, et dès que l'entreprise
devient techniquement possible, le désir de rassembler, de prendre dans les rêts d'un espace
clos, le livre manuscrit, le disque (voire l'exposition pour la peinture), l'essentiel sinon la to-
talité d'une oeuvre ou d'un genre et d'en suivre l'évolution. Comme le savent fort bien les
médiévistes, cette pratique n'est guère neuve. Le moyen age, pour ne pas remonter à l'Anti-
quité grecque ou latine, en donne de nombreux exemples, dans les domaines les plus divers.
Les grands chansonniers de trouvères sont à leur manière des compilations qui, dépassant
l'oeuvre individuelle, même si certains poètes conservent leur identité au sein des recueils,
réunissent les textes les plus significatifs d'un genre, tout en en déclinant les différents re-
gistres, de la chanson d'amour à la pastourelle ou à la chanson pieuse. (...)” en “La diffé-
rence avec la plupart des compilations modernes reste cependant essentielle. Ces recueils
redisposent généralement des oeuvres composées par des auteurs différents. Ils s'efforcent,
bien souvent, de gommer cette diversité d'origine, d'écrivains, en rendant à l'anonymat des
textes dont seules d'autres sources nous permettent d'identifier plus ou moins facilement les
auteurs.”64 We willen dit overzicht van opvattingen besluiten met een veel later oordeel over
Trublet, dat heel mild was: er hadden meer compilators van zijn soort moeten zijn.65

61 BEUCHOT (Adrien Jean Quentin),  Oeuvres de Voltaire avec  préfaces, avertissements, notes, etc.,  dl. 59
(Correspondance. - Tome IX), Parijs, 1832, p. 340.

62 Correspondance littéraire, philosophique et critique (...), III, (art. 01/02/1757 n.a.v. † Fontenelle), p. 339.
63 SALAÜN (Franck),  Le nouvel homme de lettres selon Diderot  in  DURANTON (Henri) (red.),  Le Pauvre

Diable. Destins de l'homme de lettres au XVIIIe siècle. Colloque international Saint-Étienne les 15, 16 et
17 septembre 2005. Organisé par l'UMR CNRS 5037 avec la participation du CEREDI de Rouen , Saint-
Étienne, 2006, (pp. 275-286) p. 283.

64 BAUMGARTNER (E.), Art. cit., pp. 7-8.
65 DUPONT (Paul), Houdar de la Motte (1672-1731). Un poète-philosophe au commencement du dix-huitiè-

me siècle, Genève, 1898, p. 185: “Aussi devons-nous savoir gré au bon Trublet du soin complaisant qu'il a
apporté à ses essais biographiques ; le zèle de son amitié l'a poussé à braver un des préjugés de son
temps : il s'est résigné de bonne grâce à passer pour un compilateur inintelligent ; mais la critique moder-
ne regrette qu'il n'y ait pas eu autour de lui plus de compilateurs de son espèce.”
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Het historiografisch belang van de laatmiddeleeuwse stadskronieken en
en hun chorografische opvolgers

Hebben we dan echt kronieken nodig om over geschiedenis te kunnen schrijven (be-
halve dan over de geschiedenis van de kronieken of die van de taal)? Brengt het ons meer
bij dan het besef dat onze laatmiddeleeuwse stedelingen naar een zelfbeeld zochten? Tja,
dan denken we aan de verzen 90-91 van het blijspel Ἱππεῖς (Ridders) van de Griekse dichter
Aristophanes uit 424 v.Chr.: “οἶνον σὺ τολμᾷς εἰς ἐπίνοιαν λοιδορεῖν; οἴνου γὰρ εὕροις ἄν τι
πρακτικώτερον;” (vertaald66:  Durf jij beweren dat de wijn ’t verstand beneemt? Is er soms
iets, dat meer vermag, dan juist de wijn?). Moet het allemaal zuivere koffie zijn? Ook in
ambtelijke verslagen staan al dan niet bewuste fouten, net als in rationele studies! Filoso-
fisch gesproken is volgens Alain Badiou elke waarheid in eerste instantie toch maar een im-
manente productie van een gedetermineerde, gelokaliseerde, historische en geografische we-
reld.67 Met een omkering van het perspectief bestudeert hij niet alleen wat een waarheid is
vanuit het standpunt van de wereld waaruit het ontspruit, maar wat de wereld wordt wanneer
die waargenomen en overdacht wordt vanuit het standpunt van de waarheid.

De middeleeuwse stadskronieken kunnen niet los gezien worden van de verbeelding
van de stedelijke ruimte en van de stedelijke cultuur die geen stedelijke acculturatie van de
dominante cultuur was. E. Lecuppre-Desjardin schreef hierover: “C’est la raison pour la-
quelle il faut nuancer les propos des auteurs de »L’Histoire de l’Europe urbaine« qui fi-
nissent par conclure: »Plutôt que de culture urbaine, il serait plus juste de parler d’accultu-
ration urbaine de la culture dominante«. En effet, à la fin du Moyen Age, la culture chevale-
resque a suffisamment été assimilée, mais aussi remodelée par les bourgeois des villes pour
devenir une culture urbaine à part entière.”68 Over die geïdealiseerde ruimte ten onzent
schreef zij enkele jaren later samen met haar collega M. Boone een overzicht –  in een ron-
kend Frans dat zichzelf zo graag hoort en met evenveel verbeelding als het behandelde on-
derwerp – het symbolisch repertorium zoekend waarmee de steden hun geïdealiseerde reali-
teit uitdrukten.69 Ze verwezen hiervoor naar een oud artikel van J. Le Goff70, die het kader

66 MULLER (Hendrik Clemens), De ridders van Aristofanes (Wereldbibliotheek, 70), Amsterdam, s.a. (1908),
p. 15.

67 We moeten verwijzen naar het  op dit moment nog aanstaande derde deel van zijn ontologie:  BADIOU

(Alain), Being and Event III: The Immanence of Truths, 2018.
68 LECUPPRE-DESJARDIN (Elodie), La ville. Creuset des cultures urbaine et princière dans les anciens Pays-

Bas bourguignons  in  HILTMANN (Torsten) en VILTART (Frank) (red.), La cour de Bourgogne et l'Europe.
Le rayonnement et les limites d’un modèle culturel; Actes du colloque international tenu à Paris les 9, 10
et 11 octobre 2007, Ostfildern, 2013 (Beihefte der Francia, 73), [pp. 289-304], p. 297.

69 BOONE (Marc) en LECUPPRE-DESJARDIN (Élodie), Espace vécu, espace idéalisé dans les villes des anciens
Pays-Bas bourguignons  in  Belgisch Tijdschrift  voor Filologie en Geschiedenis,  dl.  89 (2011),  afl.  1
(DIERKENS (Alain), LOIR (Christophe), MORSA (Denis) en VANTHEMSCHE (Guy), Villes et villages : orga-
nisation et  représentation de l’espace. Mélanges offerts à Jean-Marie Duvosquel à l’occasion de son
soixante-cinquième anniversaire, dl. 1, (pp. 111-128) p. 112: “L’étude que nous présentons ici, traquant
derrière les mots et les images ce rapport dialectique entre identité et imaginaire urbain, retracera à
grands traits le répertoire symbolique dont les villes se dotèrent pour exprimer leur réalité immanquable-
ment teintée d’idéal, avant d’exposer des pistes de recherches sur la représentation du territoire urbain,
profondément  ancrée dans des réalités bien tangibles.”.

70 GOFF [Jacques, LE), L’immaginario urbano nell’Italia medievale (secoli V-XV)  in  ROMANO (Ruggiero),
VIVANTI (Corrado) en SETA (Cesare, DE) (red.), Storia d’Italia. Annali, dl. 5 (Il paesaggio), Turijn, 1982,
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van Italië gebruikt had om de fundamentele dialectiek uit te leggen die de stedelijke ruimte
verbindt met haar verbeelding: “Selon lui, l’imaginaire urbain doit être considéré comme un
ensemble de représentations, d’images et d’idées, à travers lesquelles la société urbaine –
ou tout au moins une partie de cette société – se construit une propre personnalité, une
propre autorité. Ce qui est important pour l’histoire, c’est de comprendre que cette person-
nalité a en quelque sorte deux faces: l’une matérielle, réelle, représentant la structure et
l’aspect de la cité ; l’autre mentale, incarnée dans les représentations artistiques, littéraires
et théoriques de la cité. Cet imaginaire urbain consiste en somme en un dialogue permanent
entre  ces  deux  réalités,  entre  la  cité  et  son  image.  Et  il  se  situe  pour  l’historien  à  la
confluence de l’image réelle et de l’image idéale.”71 Zoals elders, zou de middeleeuwse stad
in de Nederlanden vooral verschijnen in haar verticaliteit, met torens, klokkentorens, belfor-
ten, etc. maar ze benadrukken ook dat de dimensie van de horizontaliteit te vaak veronacht-
zaamd werd in historische studies en dat de pogingen om tot een bewustzijn van hun territo-
rium te komen vooral rekening gehouden hebben met het geheel van de ruimte die gedomi-
neerd werd door de stedelijke instellingen.72 E. Lecuppre-Desjardin had in haar boek reeds
de aandacht getrokken op het ontbreken van zo'n traditie van stadskronieken in de Zuidelij-
ke Nederlanden – nochtans een van de meest verstedelijkte gebieden van Europa – in de
vijftiende en zestiende eeuw, een armoede die eens te merkwaardig leek door de aanwezig-
heid van een welvarende elite en goed georganiseerde middengroepen. Haar argument was
juist dat die gecompliceerde machtsstructuur geen unanieme stem toeliet om te dienen als
spreekbuis voor de stedelijke identiteit.73

De nieuwe aandacht – en beoordeling ervan – die zo aan onze stadskronieken be-
steed werd, leidde enkele jaren geleden tot een congres.74 Het jaar daarop stelden L. Demets
en J. Dumolyn vast dat men niet overal hetzelfde model volgde en er eigenlijk geen bevredi-
gende concensus bestaat over betekenis en inhoud van middeleeuwse stedelijke historiogra-
fie;  de  laatmiddeleeuwse  kronieken  konden  dus  'steeds'  zijn  in  vele  betekenissen:  van
officiële stadskronieken over afstammingslijnen van heren en patriciërs tot het standpunt
van groepen en verenigingen, of gewoon de literaire ambities weergevend van ambtenaren
en geestelijken met een sterke verbondenheid tot hun stad.75 Ter vergelijking: C. Heusch
wees erop hoe bij de Romeinen de “memoria” synoniem werd van cultuur, het historische
weten van een gemeenschap, met haar zekerheden over haar verleden, waar ze haar zelf-
beeld en zelfbegrip uithaalt, het bewustzijn over haar continuïteit en stabiliteit.76 De artikels
van onze mediëvisten besteden natuurlijk hoofdzakelijk aandacht aan de late middeleeuwen
en de overgang naar de vroeg-Moderne Tijd! Wie meer behandelt, doet dat slechts als blad-
vulling. Eén artikeltje uit de vele willen we nog toch aanhalen, omwille van het theoretisch
overzicht over het neerschrijven van die stedelijke herinnering en een wat optimistischer
kijk op de aanwezigheid van stedelijke kronieken. A. Van Bruaene introduceerde daarvoor

pp. 4-43.
71 BOONE (M.) en LECUPPRE-DESJARDIN (É.), Art. cit, pp. 111-112.
72 Ibidem, pp. 118 en 122.
73 LECUPPRE-DESJARDIN (Elodie),  La ville des cérémonies. Essai sur la communication politique dans les

anciens Pays-Bas bourguignons (Studies in European Urban History, 4), Turnhout 2004, (XX-407 pp.)
passim.

74 Towards New Thinking in Urban Historiography. Old Texts, New Approaches. A Reconsideration of Ur-
ban Historical Consciousness in Northwest Europe (Interdisciplinary Conference, Bruges | Groeninge Mu-
seum | 20-21 May 2015).

75 DEMETS (Lisa) en DUMOLYN (Jan), Urban chronicle writing in late medieval Flanders: the case of Bruges
during the Flemish Revolt of 1482–1490  in  Urban History, dl. 43, afl. 1 (Cambridge, febr. 2016), pp. 28-
45.

76 HEUSCH (C.), Op. cit., pp. 23-25.
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de Engelse term  Urban Chronicle Belt, omdat tijdens de middeleeuwen in dat gebied ten
noorden en zuiden van de Alpen, t.t.z. in Noord-Italië, het Duitse Rijk en de Zwitserse kan-
tons, een ontelbaar aantal kronieken opgesteld werd. De stadsraden daar, die aan de oor-
sprong van de meeste lagen, wensten hun politieke acties en beslissingen te legitimeren, zo-
wel tegenover de eigen bevolking als tegenover territoriale prinsen e.a. externe actoren. Bo-
vendien wensten zij een collectieve stedelijke identiteit te creëren bij hun inwoners. In het
Vlaanderen en Brabant van de late middeleeuwen lijken ze quasi afwezig te zijn, maar er
zijn andere bronnen die zich aan de rand van de stedelijke historiografie bevinden. E. Le-
cuppre-Desjardin zocht de reden in het feit dat de steden van het Bourgondische complex
niet de politieke ambities hadden van de Italiaanse stadstaten of de ervaring van de vrees –
en bijgevolg de constante noodzaak om hun bestaan te legitimeren – van die binnen het
Duitse Rijk en dit ondanks de regelmatige opstanden. Van Bruaene ging echter niet met haar
akkoord om met de politieke en religieuze conflicten van de zestiende eeuw een wijziging in
ons historiografisch gedrag te zien: slechts weinig van de toen opgemaakte narratieve bron-
nen werden geassimileerd in stadskronieken, toch als we daarvoor de parameters van de Ita-
liaanse en Duitse gebruiken (“une chronique urbaine est commandée par le conseil de la
ville ou est rédigée par quelqu’un étroitement lié à ce milieu et vise en tout cas l’élite poli-
tique de la cité ; une chronique urbaine traite en priorité de la ville et de ses environs ; une
chronique urbaine, enfin, exprime une conscience urbaine”).  Romein had eruit geconclu-
deerd dat wij geen burgerlijk bewustzijn hadden en daardoor geen burgerlijke herinnering.
Volgens Lecuppre-Desjardin hadden die collectieve identiteit en geheugen echter hun weg
niet gevonden in een geschreven verleden, maar in de openbare ruimte van de stad. Van
Bruaene haalt verder nog aan hoe het stadspatriciaat in Vlaanderen de macht moest delen
met goed onderlegde ambachtsmeesters, zodat die stedelijke elite als groep ook minder ver-
antwoordelijk was voor de constructie van de stedelijke identiteit. Belangrijke openbare ri-
tuelen waren ook eigen aan die ambachtswereld en bevestigden zo meer die hun collectieve
identiteit dan die van de plaatselijke elite, die zo haar stempel niet kon drukken op een ge-
heugen waarvan ze wist dat ze nooit het monopolie zou kunnen behouden.77 M. Eekhout be-
nadrukte hoe de burgerlijke cultuur, die samenging met het propageren van een bepaalde ge-
heugenis en een voorstelling tegenover andere steden en de centrale regering, gebouwd was
op de interactie tussen de diverse belangengroepen binnen de muren.78

De zeventiende eeuw wordt een heel ander verhaal. R. Esser schreef over de (ge-
drukte!) chorografieën79 die toen verschenen, maar de grens met stadshistories blijkt klein.
Die van de Zuidelijke Nederlanden, gesponsord door het Habsburgse hof, benadrukten de
continuïteit en citeerden meer Guicciardini met een update (een heel programma, in op-
dracht van de aartshertogen, werd afgehandeld door hofhistoricus J.-B. Gramaye); die van
de Noordelijke prefereerden de benadering van Junius, met zijn nadruk op archiefonder-
zoek.80

De vorig jaar overleden professor E. O. G. Haitsma Mulier (1942-2017) schreef al

77 BRUAENE (Anne-Laure, VAN),  L'Ecriture de la Mémoire Urbaine en Flandre et en Brabant (XIVe-XVIe
siècle)  in  LECUPPRE-DESJARDIN (Elodie) en CROUZET-PAVAN (Elisabeth) (red.),  Villes de Flandre et
d’Italie (XIIIe-XVIe siècle). Les enseignements d’une comparaison (Studies in European Urban History
(1100-1800), 12), Turnhout, 2008, (pp. 149-164) pp. 149-152 en 162-164.

78 EEKHOUT (Maria Francisca Davina), Material memories of the Dutch Revolt : the urban memory landsca-
pe in the Low Countries, 1566 – 1700.  Onuitgegeven  doctoraatsproefschrift Geschiedenis UL, Leiden,
2014, p. 140.

79 Topografisch-historische beschrijvingen van een land, streek, natie of stad; tegenover een cosmografie die
de hele bewoonde wereld moest betreffen.

80 ESSER (Raingard), The Politics  of  Memory.  The Writing of  Partition in  the Seventeenth-Century Low
Countries (Brill's Studies in Intellectual History, 208), Leiden/Boston, 2012, pp. 1-4.

.MHT, nr. 7 (april 2018), p. 19



Handgeschreven kronieken, annalen, dagboeken en histories bewaard in het Mechelse Stadsarchief

eerder over die eerste Hollandse stadsbeschrijvingen.81 Bij Pontanus vinden we in zijn boek
over Amsterdam, ondanks zijn humanistische voorbeelden uit de Italiaanse renaissance, toch
geen echte humanistische politieke geschiedenis. Voor andere steden waren er slechts vijf-
tiende-eeuwse manuscripten of enkele bladzijden in een groter werk (bijv. voor Maastricht
bleef het bij het manuscript van Matthaeus Herbenus uit 1485). De humanistische geschied-
schrijving van het Noordelijke deel van de Lage Landen hield zich bij voorkeur bezig met
het probleem van het Bataafse verleden, wat aanleiding gaf tot beschrijvingen van Holland
en Zeeland en zelfs Gelderland. Maar dan zitten we nog altijd maar in de zestiende eeuw, de
tijd van Guicciardini en Junius! Begin zeventiende eeuw kwamen de Hollandse steden voor
in de vertaling, correctie en aanvulling van Guicciardini door Montanus en het boek van
Jean François le Petit, gevolgd door de beschrijving van Marcus Zuerius Boxhorn. Maar dan
komt er stilaan een verandering in de traditie met de beschrijving van één enkele stad. Na
dat van Pontanus over Amsterdam verscheen Jan Jansz Orlers' werk over Leiden en dat van
Samuel Ampzing over Haarlem. Johan van Beverwijck beschreef Dordrecht en Theodorus
Schrevelius maakte een nieuwe beschrijving van Haarlem. Dirk Velius publiceerde zijn kro-
niek van Hoorn en Olfert Dapper maakte een tweede beschrijving van Amsterdam. De ste-
den werden trouwens niet los van het hun omringende land bekeken: alle beschrijvers beza-
gen hun bestaan in een groter kader. De stadsbeschrijvingen waren bijzonder individualisti-
sche boeken ondanks hun meer of minder ‘officiële’ en lovende opzet afkomstig van het
‘chorografische’ model. Die stadsbeschrijvingen waren erg individualistische werken, door-
dat de auteurs geen toegang kregen tot de stedelijke archieven en voor het vinden van nieu-
we documenten en gegevens afhankelijk van de welwillendheid van particuliere verzame-
laars. Hun boeken stonden ook vol met persoonlijke opmerkingen. Toch gaven deze auteurs
niet alleen een voor de gemeenschap herkenbaar en vastliggend beeld van het goed georga-
niseerde sociale stadsleven met zijn liefdadigheidsinstellingen en soepel functionerende re-
gering, ze brachten ook hun persoonlijke vertrouwen in de toekomst tot uitdrukking.

Esser maakte duidelijk waarom het Zuiden hierin zoveel van het Noorden verschil-
de, om te beginnen al in het aantal publicaties: terwijl in het Noorden zelfs kleine stadjes als
Hoorn en Stavoren hun chorografie kregen, was dat in het Zuiden slechts voor een handvol
kleintjes het geval (al waren die dikwijls opgenomen in de provinciale chorografieën van
Gramaye) en focuste men hier op de oude stedelijke centra zoals Antwerpen, Mechelen en
Brugge. Een tweede probleem was dat de meeste hier door leden van de clericale elite in het
Latijn geschreven waren, zelfs niet in het Frans of Spaans, wat toch een breder lezerspubliek
had kunnen aantrekken. De zeldzame versies in de Vlaamse volkstaal waren meestal het re-
sultaat van latere, in het Noorden gemaakte vertalingen en wanneer ze geproduceerd waren
door leken en in de volkstaal geschreven, werden ze dikwijls in het Noorden gepubliceerd
voor een lezerspubliek daar. Men kon hier nu eenmaal niet steunen op een gevestigde tradi-
tie van historisch-chronografische projecten en er was die andere benadering tot dragers van
de herinnering hier: schouwspelen, processies, beelden, architectuur en kunst werden ge-
bruikt om het gemeenschapsgevoel over te dragen. Volgens A.-L. van Bruaene had de door
de aartshertogen uitgevonden 'theaterstaat' er wat mee te maken, een strategie waardoor het
geschreven woord gemarginaliseerd werd. De snel geproduceerde overzichten van hofhisto-
rici als Gramaye zouden ook anderen kunnen ontmoedigd hebben. O.i. heel belangwekkend
is wat prof. Esser er nog aan toevoegde: “Whether or not chrographical works were written
in the vernacular by local authors and circulated as unpublished manuscripts is beyond the

81 Zie ook HAITSMA MULIER (Eco Oste Gaspard), De eerste Hollandse stadsbeschrijvingen uit de zeventien-
de eeuw  in  De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief , jg. 9 (1993),
nr. 2, pp. 97-111.
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scope of this study. There is some evidence for their existence.”82

“Some evidence” is een understatement. Het lijkt ons dat zij het belang van de stads-
kronieken in manuscript zwaar onderschat. Volgens ons heeft dit ook te maken met onze re-
derijkerstraditie. In Mechelen hebben we zo'n handgeschreven kronieken al van eind vijf-
tiende en zestiende eeuw; ze werden gekopieerd en aangevuld én er kwamen er nog nieuwe
bij, maar we stellen vast dat veel daarvan uit rederijkerskringen83 kwam en die hielden de
dingen nu eenmaal graag in eigen midden, zodat het niet gedrukt hoefde te worden. Naast
hun minachting voor degenen die rijmelden om den brode84, kenden zij hun ambachtelijk
protectionisme en de drukkers aan de andere kant waren terughoudend vanwege het elitaire
karakter van de producten van de rederijkers.85 Het resultaat van de drukpers, een technische
innovatie die eerder luisterde naar de wetten van de economie dan naar die van de cultuur,
leek de rederijkers dan weer te armzalig en d.m.v. het doorgeven van handschriften vereeu-
wigden die hun literair werk liever voor het eigen nageslacht dan voor een anoniem publiek
van tijdgenoten.86 We zien hier weer een verschil tussen Noord en Zuid: samengaande met
de groei van het aantal Nederlandstalige wetenschappelijke werken en de opwaardering van
het individuele schrijverschap tegenover het collectieve werk van de rederijkers, stapten in
de Republiek ook individuele dichters naar de drukkers.87 In de Zuidelijke Nederlanden ble-
ven de werelden van de rederijkers (met handschriftelijke en orale verspreiding) en de druk-
kers echter gescheiden, op wat uitzonderingen na waar de drukkers het het risico waard
achtten.88 Wat gold voor hun gedichten zal o.i. ook wel opgegaan zijn voor hun verhalen en
dus bleven in de zeventiende eeuw autografen en allografen circuleren in de litteraire krin-
gen van de rederijkers en gelijkdenkenden. Ook in de achttiende en negentiende eeuw werd
die traditie van kronieken in handschrift (meestal voor eigen gebruik, met blijkbaar kopieën
voor en door vrienden) verder gezet (niet alles werd door de achttiende-eeuwse voorlopers
van de historici in almanakken gepubliceerd), ook zonder de Habsburgers en uiteindelijk
zelfs zonder de structuren van het Ancien Régime. De grote liefhebbers uit de negentiende
en twintigste eeuw zouden we eerder verzamelaars noemen (wat daarbij wel een grote rol
zal gespeeld hebben, was dat door het afschaffen van de oude instellingen door de Fransen
vele archiefstukken op de vrije markt gekomen waren), maar zij lieten ook vele delen in
handschrift na.

Zijn die laat-middeleeuwse handgeschreven kronieken er bij ons ook niet gekomen
door de invloed van het humanisme, een Italiaanse smaak die zich bij ons eerder vertoonde
in de letteren dan in de kunsten waarin de Nederlanders sterk waren? Het proto-humanisme

82 ESSER (R.), Op. cit., pp. 319-321.
83 Zie repertorium en studie van BRUAENE (Anne-Laure, VAN),  Om beters wille. Rederijkerskamers en de

stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden,  Amsterdam, 2008, 376 pp. [doctoraatsproefschrift Ge-
schiedenis RUG, Gent, 2004, 3 dln.].

84 Zo zetten zij zich af tegen het dichten om geld van de 'straatdichters', de “onconstigen”; cfr. COIGNEAU

(Dirk), Rederijkersliteratuur  in  SPIES (Marijke) (red.), Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefe-
ning (Spektator cahiers, 3). Groningen, 1984, (pp. 35-57) pp. 38-39.

85 Zie WATERSCHOOT (Werner), Gedirigeerd van hogerhand. Rederijkers en drukkers gemobiliseerd voor de
ontvangst van Willem van Oranje te Gent in 1577  in RAMAKERS (Bart) (red.), Conformisten en rebellen.
Rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650), Amsterdam, 2003, (pp. 261-269) pp. 261-263.

86 PLEIJ (Herman), De betekenis van de beginnende drukpers voor de ontwikkeling van de Nederlandse lite-
ratuur in Noord en Zuid  in  Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, jg. 21 (1992), afl. 3, (pp. 227-263)
pp. 234-235.

87 Zie in DIXHOORN (Arjan, VAN), Lustige geesten. Rederijkers in de Noordelijke Nederlanden (1480-1650),
Amsterdam, 2009, passim.

88 BRINKMAN (Herman), De const ter perse. Publiceren bij de rederijkers voor de Reformatie  in  PLEIJ (Her-
man) en REYNAERT (Joris) (red.), Geschreven en gedrukt. Boekproductie van handschrift naar druk in de
overgang van Middeleeuwen naar Moderne Tijd, Gent, 2004, pp. 157-176.
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had in de Bourgondische landen (en in Frankrijk) geen stand gehouden, maar was er terug-
gekeerd door de invloed van Isabella van Portugal, gemalin van Filips de Goede; hun zoon
Karel de Stoute vond zijn inspiratie in de daden van de veroveraars uit de oudheid en liet de
klassieke teksten in het Frans vertalen.89 M. Lulofs vatte wat studies samen, waarbij ze erop
wees dat er een zekere stimulans voor de adellijke genealogische litteratuur uitgegaan was
van de adel zelf (de Bourgondische machtsuitbreiding had invloed gehad op de plaatselijke
adel) en hoe B. Ebels-Hoving (in Het karakter van de Divisiekroniek) vastgesteld had dat de
geschiedschrijvers onder de Bourgondiërs, als gevolg van de meer kosmopolitische achter-
grond van deze vorsten t.o.v. hun voorgangers, belangstelling begonnen te tonen voor ge-
beurtenissen buiten het eigen gewest.90 Is die combinatie van humanisme en Bourgondische
machtsuitbreiding nu niet net wat we zien in de stadskronieken die in die periode uit de pen
vloeien? Het particularisme tegenover de – zeker niet te vergeten – interne centralisatiepoli-
tiek van de Bourgondiërs gaf dan de doorslag voor kronieken die een combinatie waren van
een genealogie van de plaatselijke (grond)heren, een hagiografie en mirakelverhalen van de
lokale heilige en verslagen van de gemeentelijke opstanden. Met zulke onderwerpen moest
je in die tijd soms voorzichtig zijn...

Mechelen kreeg als stad maar tegelijk ook provincie een apart boek van Gramaye,
maar dat Latijns werk uit 1607 moest ook tot 1667 wachten op een Nederlandse vertaling, al
was dat wél door een lokale pastoor en we zijn zelfs bevoordeeld door het werk van pastoor
Valerius die direct in 't Nederlands publiceerde in de jaren 1675 e.v. In de achttiende eeuw
werden we nog beter voorzien van drukwerk, maar voor de late vijftiende en zestiende eeuw
hebben we toch een mooie reeks kronieken in handschrift van de hand van Jan De Wilde,
Rombout Van den Riele de Oude en Cornelis Vermeulen, mét aanvullingen (o.a. door Claes
Steylaert), plus nog enkele anonieme. Ook in de negentiende en twintigste eeuw deden nog
enkelen hun best, al waren het soms maar heel persoonlijke kroniekjes. Allicht zijn er zo
nog veel meer gemaakt, maar zijn slechts enkele door het toeval bewaard gebleven of in een
openbaar archiefdepot terecht gekomen.

Juist door het lange verbod op de rederijkerskamers vanaf Alva is het allicht geble-
ven bij aanvullingen, al produceerden een compilator als Vrindts of een fantast als Van den
Coelput nog nieuwe manuscripten (merkwaardig is dat ze schreven tot hetzelfde jaar 1665
en stierven in hetzelfde jaar 1669). Die stedelijke historiografie was altijd al heel beperkt en
voor zover er een leemte ontstaan was, werd die opgevuld door enkele lokale geestelijken
die andermans Latijn vertaalden of zelf direct in 't Nederlands schreven, waarbij ze gebruik
maakten van de populairder geworden drukpers. De leken hielden zich veilig van de censuur
en de inquisitie door zich tot manuscripten te beperken.

Dat creëert natuurlijk een terminologie- en filologisch probleem. Niet van alle manu-
scripten hebben we (hier) autografen (origineel of kopie van de hand van de auteur zelf);
dikwijls zijn het slechts kopieën: apografen (letterlijk afschriften, die dan ook door de auteur
zelf kunnen gemaakt zijn) of beter allografen (door een ander gekopieerd).

89 Zie JONGKEES (Adriaan Gerard),  de Nederlandse laat-middeleeuwse cultuur in Europese samenhang  in
WERFF (E.  O.,  VAN DER),  LINSSEN (Conrad  André  Augustinus)  en  EBELS-HOVING (Bunna)  (red.),
Burgundica et Varia. Keuze uit de verspreide opstellen van prof. dr. A.G. JONGKEES hem aangeboden ter
gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 14 juli 1989 door de Kring van Groninger Mediaevisten
'AMICI', Hilversum, 1990, (pp. 238-234) pp. 242-243.

90 LULOFS (Maaike), “Die van Brero heeft men eens gesien”. De Brederode-kroniek van Jan van Leyden  in
EBELS-HOVING (Bunna), SANTING (Catrien Geertruida) en TILMANS (Catharina Petronella Hubertina Ma-
ria) (red.), “Genoechlike ende lustige historiën”. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland, Hil-
versum, 1987, (pp. 79-99) pp. 83-84.
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Kronieken en soortgelijke zijn eerder een soort litteratuur dan echte bronnen (ook al
zijn ze soms onze enige “bron” van informatie), zodat de interesse van de historicus meer
dan gedeeld wordt door de filoloog. De historicus zoekt hierin naar al dan niet correcte “fei-
ten”, soms door een doel te verklaren. Voor alle perioden vormen zij echter ook een onschat-
bare bron voor de taalkunde, voor grammatica en woordenschat, voor de dialecten.

De middeleeuwse handgeschreven boeken behoren tot het domein van de codicolo-
gie (de middeleeuwse handschriftenkunde, de wetenschap die zich bezighoudt met de mate-
riële aspecten van het middeleeuwse handgeschreven boek – de codex – afgeschreven voor
publieksdoeleinden).91 Het is het verhaal van de tekstgeschiedenis (de beschrijving van hun
vervaardiging en hun functie, algemeen en individueel) tegenover de loutere paleografie (de
autonoom geworden wetenschap van het schrift zelf).92 Dat terminologisch onderscheid is
nog maar een halve eeuw oud en G. Lieftinck zou zich zelfs erover verbazen dat er waren
die een onderscheid maakten tussen codicologie en manuscriptologie.93 Juist doordat onze
handgeschreven kronieken voornamelijk voor eigen gebruik bestemd waren, vallen ze feite-
lijk buiten het terrein van de codicologie. W. Hellinga introduceerde hiervoor de term manu-
scriptologie (tak van de bibliologie die zich bezighoudt met handgeschreven teksten uit de
periode van de boekdrukpers). Om van de grond te komen, moeten hiervoor nog meer be-
schrijvingsmodellen ontwikkeld worden (een manuscriptografie, zoals de codicologie haar
codicografie heeft).94

Kronieken zijn volkse voorstellingen, die met de nodige empathie en intuïtie moeten
onderzocht worden, waarbij we ons de dubbele vraag moeten stellen of de auteur de – voor
zover hij wist – ware feiten weergaf en wat hij eigenlijk wilde zeggen (en in beide gevallen
of hij gelijk had, ermee rekening houdend dat soms niet de Logos, maar de Mythos centraal
stond). Dat is een fenomenologische visie, zoals in de godsdienstfenomenologie.95 Net als
schilders, gaven de kroniekschrijvers slechts de realiteit weer zoals die zich aan hen voor-
deed, met een al dan niet subtiele commentaar op hun maatschappij. Is die zienswijze ook
niet waardevol? Of zijn alle lokale feitjes onbelangrijk in het licht van de wereldgeschiede-
nis? Zijn die geschiedenis of het onderzoek ervan dan misschien teleologisch of eschatolo-
gisch? Geschiedschrijving is geen exegese! Het wél heel realistische en waarheidsgetrouwe
relaas (typisch voor persoonlijke dagboeken) van de bloedzuigers – waarvan zijn broer er

91 Een term van de Fransen Charles Samaran (historicus) [die eigenlijk in de jaren 1934-'35 codicographie
voorgesteld had als equivalent van het Duitse Handschriftenkunde] en Alphonse Dain (classicus) [die in
1949 voor het eerst de term codicologie propageerde]; zie Codicologie of boek-archeologie  in  De Nieuwe
Taalgids, jg. 64 (1971), Stutterheim-nummer, pp. 501-502.

92 Zie HELLINGA (Wytze Gerbens) en VERMEEREN (Petrus Josephus Henricus),  Codicologie en filologie [I
en II]  in  Spiegel der Letteren. Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwe-
tenschap, jg. 5 (1961), nr. 1, pp. 31-36 en VREESE (Willem Lodewijk,  DE),  Over Middelnederlandsche
handschriftkunde in  verband met  taal-  en letterkunde [Voordracht  uitgesproken op het  tweede Neder-
landsch  Philologencongres,  1900;  uit  Taal  en  Letteren,  jg.  10,  's-Gravenhage,  1900,  pp.  337-348]  in
VERMEEREN (Petrus Josephus Henricus) (red.), Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicolo-
gische studiën, Zwolle, 1962, pp. 14-27.

93 LIEFTINCK (Gerard Isaäc), Paleografie en handschriftenkunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van
het ambt van Hoogleraar in de Westerse Paleografie en handschriftenkunde aan de Leidse Universiteit op
vrijdag 15 november 1963, Amsterdam, 1963, (26 pp.) p. 8.

94 Zie over schrift en beschrijfmateriaal verder in het inmiddels wat bejaarde VERMEEREN (Petrus Josephus
Henricus),  Handschriften en handschriftkunde  in  ID.,  Over handschriften en handschriftenkunde. Tien
codicologische studiën, Zwolle, 1962, pp. 1-13 (uit  Winkler Prins' Algemeene Encyclopaedie,  5de druk,,
dl. 8, Amsterdam, 1935).

95 Zie BERK (Tjeu, VAN DEN), Het oude Egypte: bakermat van het jonge christendom, Zoetermeer, 2015, pp,
30-32 en 40.
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zes plaatste – plus lavementen en pillen die kapelaan Jonghmans in mei 1835 tegen het
speen voorgeschreven kreeg, vormt misschien geen appetijtelijke litteratuur, maar de prakti-
sche opvolging van de geneeskundige adviezen uit die tijd vind je niet zo dikwijls beschre-
ven. Waar het op neerkomt, is de vraag of de schrijver belangrijk is dan wel het geschreve-
ne, het taalgebruik of de inhoud, de (vermeende) feiten of de bedoeling. Als de verhalende
bronnen inderdaad bruikbaar zijn, niet slechts voor linguïsten maar ook voor historici en dan
niet alleen voor mentaliteitsgeschiedenis, dan moeten we ze even omzichtig benaderen als
alle andere bronnen, met gebruikmaking van alle beschikbare vormen van de historische kri-
tiek. Ook op dat punt knelt meestal meer dan één schoentje. Foppens zijn Mechlinia Christo
nascens wordt nog weinig geraadpleegd omdat niet veel collega's dat Latijn nog vlot kunnen
vertalen. Verschillende versies ervan – de meeste autografische kopieën – bevinden zich op
verschillende plaatsen en dus is de inhoud nog niet vergeleken en dat is niet alleen omdat
het zo'n groot manuscript betreft: men vindt het blijkbaar niet nodig. Van Azevedo zijn er
nota's en vooral een heel stel aanvullingen in handschrift op zijn gedrukte almanakstukjes
die nog niet gebruikt zijn, laat staan vergeleken, want ze zijn voor een groot stuk overlap-
pend.96 Hetzelfde geldt trouwens ook voor de vele kopieën van de B-traditie, waarvan we
van geen enkel onderdeel het origineel schijnen te hebben en dus diverse methoden van
tekstkritiek (met externe en interne bewijzen) zouden moeten toegepast worden om de origi-
nele tekst te reconstrueren. Er zijn immers wel degelijk verschillen en soms “belangrijke”,
zoals bijv. de verschillende datums voor de sneeuwpoppen97 in de kroniek van Cornelis Ver-
meulen of de bewering “dit heb ick Claes Steylaert selver gesien” in de aanvulling ervan.
Vermeulens kroniek was de laatste van de B-traditie (gecolligeerd door Steylaert) en dus is
men uiteraard die maar blijven aanvullen: eerst van 1575 naar 1595 (de meest voorkomen-
de), dan tot 1599, vervolgens met enkele nota's tot in de helft van de zeventiende eeuw en
tenslotte tot eind achttiende eeuw; in de negentiende eeuw zijn enkele dapperen aan hun ei-
gen persoonlijke kroniek begonnen (we hebben het hier uiteraard alleen over de handschrif-
telijke). Bij Rombout Van den Riele de oude verandert de belasting van de zesde penning in
de beter gekende zestiende. Niet alleen moeten die handschriften van eenzelfde auteur ver-
geleken worden volgens de regels van de moderne tekstkritiek, maar ook het vergelijken van
onvolledige en daardoor niet gedetermineerde ermee kan geen kwaad, om vast te stellen dat
er helemaal geen Weverskroniek is en dat de zgn. kroniek van Dupont wél aanwezig is (al is
het eigenlijk maar een fragment eruit) en dat beide slechts kopieën zijn van die van Van den
Riele de oude.

Een voorbeeld: de tolvrijdom na het beleg van Neuss

De hierboven geciteerde artikels over middeleeuwse stadskronieken zijn allemaal in
hetzelfde bedje ziek (al is dit natuurlijk een kwestie van waardering): het zijn wat te abstrac-
te bespiegelingen, die de kronieken als verbeelding behandelen, i.p.v. meer aandacht te be-
steden aan de unieke feiten die we erin vermeld vinden en/of de opinies daarover! Ze wer-
den teveel door filologen behandeld als vroege romans en bronnen voor de linguïstiek i.p.v.
door historici  als ooggetuigenverslagen en bronnen voor verdere geschiedschrijving.  Het
mogen dan wel geen 'echte bronnen' zijn, maar geen enkele paleophilus (oudheidsminnaar)
kan zonder de anders onbekend gebleven details die de kronieken verschaffen, of het nu be-
langrijke feiten voor de geschiedenis van stad en/of land waren of triviale “faits divers” van

96 Zie § “I.A.1.5.l. de Azevedo”.
97 Over deze sneeuwsculpturen, zie JEUGHT (François, VAN DER),  …voir een gratuiteyt van zekeren osse

ende leeuwe gemaeckt thebbene van sneeuwe… De sneeuwsculpturen in Mechelen van 1571  in  De Me-
cheleir (orgaan van Mechelen 2000+ vzw), nr. 85, jg. 22, Mechelen, 2017, p. 24-37.
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persoonlijke aard die inzicht verschaffen in het dagdagelijkse leven; ook al zijn ze niet veri-
fieerbaar of blijken ze zelfs niet altijd exact met de werkelijkheid te stroken, in welk geval
ze ons inlichten over de kroniekschrijver zelf en diens redenen in zijn eigen tijd. Wat zouden
we weten over de Guldensporenslag zonder de rijmkronieken van Jan van Boendale en Lo-
dewijk van Velthem, zelfs met het Brabants-dynastieke standpunt van van Boendale en de
klerikaal geëngageerde visie van de pastoor?98

Juist het feit dat deze schrijfsels niet in druk verschenen, betekent dat we er niet per
se een interpretatie van de feiten moeten gaan in zoeken die ingegeven is door de zorg om
de opdrachtgever te behagen. Dergelijke legitimerende interpretaties hebben de gedachte-
gang van sommige negentiende- en twintigste-eeuwse historici nog beïnvloed.99 Wat is dan
het belang van de kronieken voor de geschiedschrijving? Waren het verhaaltjes voor eigen
gebruik tot een te weinig kritische geschiedschrijving avant la lettre waarvan de feiten nog
in de echte bronnen terug te vinden zijn? Of verschaffen ze ons unieke gegevens en inzich-
ten – zeker wanneer het ooggetuigenverslagen betreft – en wat is de betrouwbaarheid daar-
van? Het is onze overtuiging dat de verschillende kronieken – toch zeker die van oogge-
tuigen – mekaar aanvullen met soms nog weinig of niet bekende gegevens én een beeld ge-
ven van de toenmalige mentaliteit (cfr. hierna de “levereters” die de schuld krijgen van Ka-
rel de Stoutes belastingpolitiek). We zouden dit willen illustreren met één sprekend voor-
beeld: de kroniek van Van den Riele de oude, o.a. belangrijk voor de beschrijving van de op-
roer van 1467 over de stapels en de uitleg over de tolvrijstelling na 1475. Het beeld van de
verticaliteit en de openbare rituelen om de collectieve identiteit en stedelijke herinnering uit
te drukken, lijkt ons wat te romantisch: dat kostte allemaal geld, opgeëist door de overhe-
den, terwijl de modale burger, zoals altijd en overal, aan zijn eigen beurs dacht. We behan-
delen dat laatste voorbeeld: de Bourgondische hertog Karel de Stoute beloonde de Meche-
laars, die opgevallen waren door hun moed bij de belegering van het Rijnstadje Neuss100 in
1474-1475, door hen tolvrijheid te schenken in gans zijn gebied (met uitzondering van de tol
van Grevelingen).

Het verhaal ervan heeft, in zijn zeer beknopte vorm, ruimere bekendheid gekregen
sinds het in 1825 vermeld werd in de met vele platen versierde brochure die toen uitgegeven
werd n.a.v. de cavalcade die toen gehouden werd ter herdenking van de 1050ste sterfdag van
de H. Rumoldus: “In 1475 de Mechelaers zich kloekelyk gedraegen hebbende in de belege-
ring van Nuys , verkregen zy van den hertog Karel-den-stouten, vrydom van tol in alle zyne
landen, den tol van Grevelingen alleen uytgezonderd.”101 Remmerus Valerius had er al veel

98 De studies erover werden verwerkt in HAVERBEKE (Jordy), Relatieve waarheid in de beschrijving van de
Guldensporenslag. De objectiviteit achterhaald (Bij: Brabantsche Yeesten, boek V, vs. 183-274). Onuitge-
geven bachelorwerkwerk Nederlandse letterkunde KUL, Leuven, 2009, 14 pp.

99 Zie HAEMERS (Jelle), Un miroir à double face : les chroniques de Jean Molinet et de Nicolas Despars. La
lutte discursive entre la cour burgondo-habsbourgeoise et l'élite urbaine du comté de Flandre dans le cad-
re de la révolte brugeoise de 1488  in  Le Moyen Age. Revue d'Histoire et de Philologie, dl. 108 (2012),
afl. 2, (pp. 269-299) p. 271: “[Molinet, een tijdgenoot, dienaar van Maria van Bourgondië]  Cette inter-
prétation, qui légitimait la politique des ducs et archiducs de Bourgogne-Habsbourg, fut transmise aux
générations suivantes et, en outre, influença remarquablement la pensée de quelques historiens du XIXe et
du XXe siècle” en “'La chronique de Despars [schepene uit een Brugse handelaarsfamilie, zich op oudere
bronnen baserend] fait partie d’une tradition de chroniques en néerlandais qui, elles aussi, ont influencé
les pensées politiques de générations d’élites urbaines. Dans les Pays-Bas méridionaux cœxistaient donc
deux traditions de chroniques, chaque tradition étant maintenue dans son propre milieu.”

100 Over Neuss en de relatie met de aartsbisschop en in het bijz. over het beleg door Karel de Stoute, zie
JAPPE ALBERTS (Wiebe), Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn
– Deel II: 1288 – ± 1500 (Maaslandse monografieën, 36), Assen, 1982, pp. 151-152 en passim.

101 Prael-treyn, plegtigheden, vreugde-feesten en vercieringen van het vyftig-jaerig jubilé der martelie van
den Heylighen Rumoldus, apostel en patroon der stad Mechelen. Waer by gevoegd is een kort begryp van
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eerder – zij het ook weer zo beknopt – over geschreven: “1475      Den 3. Julio heeft her-
togh Karel van Bourgoignien verleent aen alle inneboren Borgers ofte de gene met Borg-
hers Dochters van Mechelen getrauwt, vrydom van alle Thollen in syne Nederlanden uytge-
nomen den Thol van Grevelingen.” en “Voor welcken getrouwen dienst sy van den Hertogh
hebben verkregen den vrydom van Thol, in alle syne Landen, ende daer en boven nog ver-
scheyde andere Privilegien, (…).”102 Azevedo had er tussen beide in wat meer onderzoek
over gedaan en pende iets meer dan vier pp. neer over het beleg van Neuss, de Mechelse
schutters en de bijdragen van de ambachten daarvoor. Hij vermeldt: “Ten Jaere 1475. wir-
den van wegens de Stadt Mechelen naer Nuys gesonden Heer Anthoen Vander AA Ridder
alsdan Communie-meester, ende Dieric Adams Secretaris om te verkrygen consent van den
Prince, dat de Schutters souden mogen wederkeeren, als oock om te verwerven voor hunnen
dienst ende recompensatie van de kosten, de Vryheyt van den Thol in alle syne Landen,
welck sy verkregen uytgenomen den Thol van Grevelingen, die sy naemaels oock bekomen
hebben103. Dese waren uyt tot tweemael met vier Peerden 40. dagen. / Dieric Adams der
Stadts Secretaris wirdt naer Brugge gesonden tot den Cancelier ende den Audiencier, om de
brieven  van  dese  Privilegie  te  haelen,  waer  van  de  onkosten  bedroegen  26.  Pondt  3.
schellingen 3 deniers.”104 Veel recenter vermeldde B. Caers de brief van de hertog die op
uitvoering aandringt.105 Het beleg zelf werd breder beschreven in onze A-kroniek en in dit
artikel behandelt de auteur de kroniek die burgemeester Jan Van Wachtendonck rond 1600
schreef (met de A-kroniek van Jan De Wilde als bron).106 Over de memorietafel met een lof-
dicht op de namen van de gesneuvelde schutters, een perkament dat ooit in de kamer van de
Handbooggilde hing (allicht onder een nu verdwenen schilderij) en waarvan in 1703 nog
een papieren afschrift werd vervaardigd, schreef W. Van den Steene meer dan drie decennia
geleden.107 In het stadhuis hangt nog een olieverfschilderij (vroeger op de kamer van het

het leven van dien H. Martelaer ; eenen Oogslag op Mechelen , etc. etc., Mechelen, 1825 (Van Velsen –
Van der Elst), (63 pp. +  platen) p. 9.

102 Chronyke van Mechelen. Vermeerdert met een kort verhael van het Leven en Schriften van den Aucteur als
oock met eene achtervolgende Tafel &c. makende een korte generale Chronyke van den Jaere 355. tot den
Jaere 1680, Mechelen, s.a. (1775), pp. 70 en 157.

103 Inderdaad, in 1489; cfr. Ibidem, pp. 71-72: “1489   In October heeft den Keyser Maximilianus ende [11-
jarige] Aerts-Hertogh Philips omme de diensten by die van Mechelen gedaen helpende den voorsz. Keyser
uyt de gevangenisse tot Brugge, aen hun verleent vrydom van de Thollen door alle de Nederlanden met
den vrydom van den Thol van Grevelinge ende Rupelmonden. / Item vrydom voor altydt aen geestelijck
ende werelijck van alle lasten beden ende subsidien geset, ende te setten op alle de erffelijcke goeden in
alle syne Landen buyten de Jurisdictie van Mechelen gelegen.”

104 G. D. DE AZEVEDO, in het in 1758 verschenen 12de stuk van zijn kroniek, getiteld Chronycke van Meche-
len, Ten tyde der Regeringe van Hertogh CAREL van Bourgondiën den Stouten, ofte Strydtbaeren toege-
naemt. Van den Jaere 1467 tot den Jaere 1476., s.p.

105 SAM, Zendbrieven, 209. Zie CAERS (Bram), ‘In fide constans’? Politiek van herinnering in het Mechelse
stadsbestuur  in  De Zeventiende Eeuw, jg. 29 (2013), afl. 2, pp. 228-246.

106 De autograaf hiervan berust nu in Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 71 G 30. Zelf zagen we deze kro-
niek vermeld staan in de Catalogus librorum in omni classe scientiarum Quos reliquit reverendus admo-
dum dominus Gerardus Dominicus de Azevedo-Coutinho-y-Bernal (...), Mechelen, s.a. (1782), p. 50: “813
Cronicale Antiquitatum Prov. & Urbis Mechliniensis, per D. Jo. van Wachtendonck Magistratui Mechl.
dedicatum MSS.” (toen voor 5 gl. 5 st. verkocht aan De Servais).

107 STEENE (Wim, VAN DEN),  De deelneming van de Mechelse schutters aan het beleg van Neuss (1474-
1475). Een erelijst van teruggekeerde gildebroeders van St. Sebastiaan  in  Taxandria. Jaarboek van de
Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring v.d. Antwerpse Kempen, NR, jrb. 57 (1985), pp. 185-197.
Hij gaf hiermee (pp. 194-195) een verbeterde tekst t.o.v. degene gepubliceerd in het  Journal de Malines
van 1842 (artikels over de Mechelse schuttersgilden in de nrs. van 27/03, 03/04 en 10/04/1842, door een
zekere D.T. [Du Trieu?]) en voordien in Mechelen opgeheldert (EYNDE (Rombout, VAN DEN), Provincie,
Stad, ende District van Mechelen opgeheldert in haere Kercken, Kloosters, Kapellen, Gods-huysen, (...),
dl. 2, Brussel, 1770, pp. 374-374[bis]) en ook de twee andere (op de schilderijen van de Visverkopers en
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Visverkopersambacht, boven de schouw108) door Adriaen Van den Houte uit 1562 om dit te
gedenken (met een kopie van jonger datum in het bezit van Musea & Erfgoed Mechelen).
Hier wordt de beloning vermeld in een opschrift: Int jaer veertien hondert vijf en seventich
voor  die  stede  /  van  Nuijsen  daer  hertoch  Karel  had  leger  gheslaghen  /  deur  den
ghetrouwen dienst die de stadt Mechelen hem dede / soo van gelde huerlingen en vroom
volck van wapenen mede / gaf hij haer privilegie nae sijn edel behaghen / haer poorters sijn
tol vrij ten eeuwighen daghen.109 Op een derde schilderij ter nagedachtenis van het beleg, dat
ooit tegen de schouw op de kamer van de Oude Kruisbooggilde moet gehangen hebben,
stond blijkbaar: “Als Hertogh Carel Nuys belegert had in't jaer / Veertien hondert vijf-en-
seventigh, doen schoot van den / Ouden Cruys-boge Jan, Man uyt Mechelen aldaer, / De
Poorters eeuwigh vry in Tol in s'Princen landen. / Hier onder syn sy met Namen geschreven,
/ De gene voor Nuys syn doot gebleven.”.110 Tussen de 38 namen die volgen, staat Wouter
De Leeuw, die dus niet de fameuze schutter was waar onze kroniek het over heeft (en die de
hertog  later  nog  in  Mechelen  zou  tegengekomen  hebben);  het  zou  een  zekere  Jan  uit
Mechelen geweest zijn. In totaal had Mechelen 60 schutters van de Voetboog geleverd en 30
van de handboog, plus twee hoofdmannen met hun knechten en nog enige vrijwilligers met
een trompetter, allen door de stad gekleed.111

Heel bekend zou je zeggen, maar meer dan dit is het niet. De A-kroniek (in zijn vele
kopieën en tenslotte ook nooit in druk uitgegeven) verhaalt slechts de belegering (we blijven
zo dicht mogelijk bij de tekst). Robrecht, (aarts)bisschop van Keulen, was in 1474 in twist
met dat bisdom dat hem niet wou ontvangen, vroeg hulp aan hertog Karel en die trok met
grote macht naar Neuss, één van de belangrijkste steden in die rebellie, en trok er het beleg
op. Erbinnen waren veel kloeke ruiters, zoals de landgraaf van Hessen die postulaat was van
Keulen, Evert van Wittem (Witthem), Jan van Lijkerke (Lygkerkcken, Ligkerken of Lie-
kercke) en heer Loff (of Lof), heer van Breenbach (of Brembach), was kapitein. Het beleg
duurde van St.-Maria Magdalenadag tot ongeveer St.-Jansmis. Gedurende die tijd schatten
de officieren van hertog Karel de hele clerus in zijn landen, waar een kwade roep van kwam.

de Oude Kruisboog). Volgens B. Caers hing dit perkament in de schutterskamer van de Oude Kruisboog-
gilde, maar hij verwart met die door Van den Steene in de paragraaf net erboven genoemde gilde, die een
schilderij had (In fide constans, p. 230). Het afschrift waarnaar Caers verwijst (SAM, Inbewaargeving
RAA, Gemeente archief van Mechelen, nr. 51, envelop “Malines. Guilde des Archers”, nr. 1: “Dit sijn de
naemen ende toenaemen der Gulde Broeders van den Edelen hamboegh Gulde die gheweest sijn voor
Nuijsen met hertoge Carel van Bourgogne in t' jaer M.C.C.C.C.L.XXXIIII.”, 1 blad) gaat immers over de
aanwezige en teruggekeerde 30 gildebroeders plus hun hoofdman van de Handbooggilde en niet  over
gesneuvelden van de voetboog (een zware uitvoering van de kruisboog)! De hierna vermelde Wouter de
Leeuw hoorde bij de Oude Voetbooggilde en zijn naam moeten we hier dus niet zoeken. Het afschrift is te
dateren door een jaarschrift onderaan: “De RaIIMaeCker SanCto SebastIano”. Een deel van de tekst be-
vat het verhaal in 't kort: “In't jaer ons Heeren duisent vierhondert / en vierentseventigh wien dat wondert /
op Sinte Crispijn Crispiaens dagh eerlijck / toghen uuijt Mechelen der stadt heerlijck / dertigh schutters
van den handt boghe / met Karolen den edelen hertoghe / voor Nuijsen die daer deur heur manlike ple -
gen / hebben hunne naecomelinghen thol vrij vercreghen./ Daer sij prijs, eer, en lof hebben behaelt / ses
stuijvers hadden sij daeghs wel betaelt / heer Reijnier de Helt was heur Opperhooftman / Op Baptisten
Avont Sint Jan / sijn sij wederomme binnen Mechelen gearriveert / dese staen hier met namen boven geex-
primeert”. Wij willen nog opmerken dat ook deze tekst weer lichtjes afwijkt van de drie eerder gepubli -
ceerde. Als nr. 2 in deze envelop steekt ook een kopie van dezelfde hand van het “Memorie van het secou-
reren der stadt Lier op den 17 october 1595 (...)”, dat volgens Van den Eynde ook op de kamer van de
Sint-Sebastiaansgilde hing (EYNDE (R., VAN DEN),  Op .cit., dl. 2, Brussel, 1770, pp. 374[bis]-374[ter]).
Het zouden wel eens onze beste kopieën kunnen zijn.

108 Volgens EYNDE (R., VAN DEN), Op. cit., dl. 2, Brussel, 1770, pp. 360-361.
109 Zie https://muse.mechelen.be/het-beleg-van-neuss.
110 EYNDE (R., VAN DEN), Op. cit., dl. 2, Brussel, 1770, p. 360.
111 Ibidem, pp. 357-358.
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Hertog Karel had toen veel Lombarden en Engelsen, die dadelijk de poorten en de muren
van de stad vreselijk bestormden en veel poorters werden doodgeschoten met allerlei wa-
pens.  Omgekeerd  schoten  die  van  Neuss  ook  vele  mannen  dood.  Rond  St.-Barbaradag
kwam de koning van Denemarken bij hertog Karel met veel Duitse heren, om vrede te ma-
ken, maar ze vertrokken weer toen ze zagen dat het vergeefs was. In de vastentijd kwamen
die van Keulen met veel volk, logeerden bij Neuss over de Rijn en deden met hun donder-
bussen veel schade aan Karels leger. Op 't laatst kwam de keizer met grote macht om Karel
te verdrijven en er werd dikwijls gestreden, maar het lukte de keizer niet. Daarom werd er
een traktaat bevolen met de legaat Alexander, dat de paus de twist zou doen beëindigen bin-
nen een jaar en ondertussen zou er wapenstilstand zijn. Zodra de keizer uit het veld van
Keulen vertrokken was, brak Karel ook op en kwam naar zijn landen rond St.-Jansmis.112

De autograaf bevat nog meer op een apart ingeplakte papiertje113 (niet te vinden in de
kopieën): toen Karel voor Neuss reisde waar hij lang voor lag tot 1475, kreeg hij datzelfde
jaar bezoek van keizer Frederik met veel volk om Neuss te ontzetten en sloeg zijn kamp op
in 't klooster buiten Neuss “ende dede op de borgersche ene sprickreijse, daer zij luttel aen
wouen meijen de hertoghe Karelen te verdrijven”, en dikwijls werd daar vreselijk gestreden,
maar de keizer kon de hertog niet doen ruimen, dus paus (...) overeenkomst dat Karels doch-
ter Maria 's keizers zoon Maximiliaan van Oostenrijk zou huwen.  We vonden zo ook nog
wat over de schutters van Mechelen: “Alder naest die schutters van Mechelen, al vuytgele-
sen crijgvolck  [rest doorstreept!]  daer Mechelen vol af was, zo vanden grooten boge, zo
vanden hantboge, die tsaemen waeren vuyt ghewillichheyt vanden (...). In dit belegh was
haer opcapiteyn heer Rombout van vander Bercht vanden hertoghe zeer bemint. Den cost
die de stadt van Mechelen hadde vanden schutters, boven alle costen vande Ambachten, die
haer bij brochten was ghetaxeert op 430 lb. (...)”. En dan tot slot op een ander  papiertje:
“Int jaer 1476 om die groote ghetrouwicheyt die dij van Mechelen den hertoghe ghedure
hadden soo is gheseghelt de previlegie vanden tol waer voere den president ende heeren
vanden rekenkamer de stadt ghescorlien heft lutter min dan 200 pond. / Int tselve jaer wert
over al ghepublicert dat die van Mechelen ten ewighen daghen van tol vrij souwen sij (be-
halven te Grevelinghe) voor de ghetrouwen dienst die sij hertoge Karel ghedaen hadden.”

Meer informatie (al is ze duidelijk getint door de haat die men de raadgevers van Ka-
rel de Stoute toedroeg) vonden we terug in de kroniek van Rombout Van den Riele de oude.
Een vergelijking van slechts deze passage in de vele kopieën toont aan dat er niet overal het-
zelfde staat: er wordt wel gedacht dat er gewoon overgeschreven werd, maar er staat niet
overal evenveel (latere toevoeging) en zeker niet met exact dezelfde woorden! De minimum
wijzigingen bestonden uit een andere spelling van dezelfde woorden, met soms een syno-
niem (we zien dat ook wanneer in drukwerken citaten uit het werk van anderen overgeno-
men worden, dat klinkt wat origineler). Wanneer de afstand in de tijd wat te groot werd en
dat  laat-Middelnederlands anderhalve  eeuw later  niet  meer  verstaanbaar  was en vreemd
klonk (de grammatica moest echt aangepast worden en veranderd en woorden vervangen die
niet meer gekend waren of niet meer gebruikt in die betekenis), werden volledige zinnen
herschreven. De maximale aanpassing was het inlassen van elders gehaalde informatie of
het toevoegen van aanvullingen achteraan. En dan er natuurlijk nog de “correcties”, soms
(vermoedelijk toch) hypercorrect.

Op onze beurt wat gemoderniseerd (maar we blijven weer zo dicht mogelijk bij de

112 Zie ook het heel uitvoerige relaas in RODT (Emanuel, VON), Die Feldzüge Karls des Kühnen, Herzogs von
Burgund und seiner Erben. Mit besonderem Bezug auf die Theilnahme der Schweizer an denselben, dl. 1,
Schaffhausen, 1843, pp. 248-409.

113 SAM, EE VI 1. Het gaat hier om aanvullingen van de continuator! Zie hierover (en de Haagse kroniek) in
CAERS (B.), Vertekend verleden. (…), pp. 89-90 en 142-143.
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tekst), staat het volgende in deze kroniek. Op 12/07/1474 trok hertog Karel met grote macht
naar Neuss (“Nuijssen”) en ontbood al de schutters van zijn landen, zodat uit Mechelen ver-
trokken: 60 schutters van de voetboog, 30 van de handboog en 10 mannen van Heist “op
haeren cost”, maar de onze werden betaald door de gemeente, nl. elke man 6 st./dag. De
schutters van de andere steden trokken dikwijls naar huis, maar die van Mechelen bleven tot
het laatste bij de hertog en hoewel die veel Engelsen en Lombarden bij zich had, werden die
van Neuss slechts door de Mechelaars bedwongen. Er waren echter twee verraders, toen Le-
vereters114 genoemd ['parasieten', zouden we nu zeggen]; de ene was de heer van Emelcourt,
de andere de kanselier.115 Deze twee hielden de hertog liggen voor Neuss, opdat zij onder-
tussen de gemeente116 meer naar hun zin zouden kunnen schatten en scheren. Binnen die tijd
kwam de keizer af, maar verloor de slag tegen de hertog. Toch vervolgde hij het ontzetten
van Neuss en ging de hulp van de Franse koning vragen. Toen Karel dit vernam, maakte hij
na een beleg van 12 maanden vrede met de keizer. De Mechelaars verkregen hier vrijheid
van tol in alle landen van de hertog. Hoewel deze dikwijls beval dat men deze brieven zou
opsturen zodat hij ze kon regelen en ondertekenen, heeft de voornoemde kanselier die ver-
zending wel een jaar lang uitgesteld, hoewel de stad (negen Mechelaars en één van Heist
zorgden ervoor) hem veel geld schonk. Die tolvrijheid ten eeuwigen dage werd uitgeroepen
of gepubliceerd in alle landen van de prins, behalve te Grevelingen, wat de kanselier niet
wilde toelaten, want hij was Mechelen niet gunstig gezind. Wat zij hem ook zeiden over de
grote schade die zij daarmee zouden lijden i.v.m. de wol die uit Engeland kwam, of gaven,

114 Deze term beperkte zich dus niet tot Gent, waar het predikaat in 1432 en 1467 gebruikt werd als bijnaam
of  eerder  scheldnaam voor de  corrupte en aan spilzucht  lijdende topgroep  van de  stad.  Cfr.  BOONE

(Marc), Geld en macht. De Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische staatsvorming (1384-1453) (VER-
HANDELINGEN der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 15), Gent, 1990, pp. 25,
88, 94 en 207; ID.,  Omzien met bewondering, vooruitblikken met verwachting. De Gentse geschiedenis
van middeleeuwen en Ancien Régime  in  Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheid-
kunde te Gent, dl. 47, 1993, (pp. 29-48) p 37; RYCKBOSCH (Wouter), Stedelijk initiatief of hertogelijke re-
pressie? Financiële hervormingen en kredietbeleid te Gent (1453-1495)  in  Tijdschrift voor sociale en
economische geschiedenis, jg. 4 (2007), nr. 2, (pp. 3-28) p. 13; KlUYSKENS (Pierre),  Karel de Stoute  in
GHENDTSCHE TYDINGHEN. Tweemaandelijks Tijdschrift van de Heemkundige en Historische Kring
Gent V.Z.W., jg. 39, nr. 5 (september - oktober 2010), (pp. 330-347) p. 336.

115 Het gaat uiteraard om de in 1477 te Gent onthoofde (samen met ridder Jan van Melle, die oppertresorier
van Gent was) kanselier van Bourgondië ridder Guillaume Hugonet (heer van Saillans, Epoisses, Lys en
Middelburg en burggraaf van Ieper) en Guy van Brimeu (heer van Humbercourt en graaf van Atrecht), die
stadhouder van Limburg, Maastricht en Namen was en plaatsvervangend bisschop van Luik. Zie MORREN

(Paul),  Van Karel de Stoute tot Karel V (1477-1519), Antwerpen/Apeldoorn, 2004, pp. 39-40 en passim;
BERGEN (M., VAN), Het gebeurde te Gent 500 jaar geleden  in  Ghendtsche Tijdingen Tweemaandelijks
Kultureel Tijdschrift van de Heemkundige en Historissche Kring Gent V.Z.W., jg. 6, nr. 6 (15/11:1977), pp.
278-285.

116 Niet specifiek het Mechelse volk werd hiermee mee bedoeld. In V 32 staat: “op dat sy lieden binnen Me-
chelen syden de gemeynten overal te meer schattingen souden doen geven”. De tekst in deze kopie berust
echter op een falsa lectio (geen foutieve interpretatie, maar gewoon een verkeerde lezing); het moet zijn
“binnen middelen (teijde)”, zoals in de vele andere varianten: “op dat sij bij middlen tijdt vande armen ge-
meynte te meer schattinge moechten krijghen” (EE III 1), “om dat sij dien middlen tijdt vander aermen ge-
meynte te meerder schattinge mochten crijgen” (Inbewaargeving RAA, Mechelen, 62), “op dat sij lieden
binnen middlen de gemeinte naer haeren sin te meer schatten, en scheren souden” (V 132), “op dat sij
binnen middelen tijden de gemynte overal te meer schuttinge souden doen geven” (V 214), “op dat sij lie-
den binnen middelen tijden de gemeynte over al te meer schattinge soude doen geven” (V 506), “op dat sij
lieden binnen middelen teijde de gemeijnte overal te meer schutteringen souden doen geven” (EE IV 1).
Gemeynte heeft hier niet de moderne betekenis van 'gemeente', maar – zoals op andere plaatsen in deze
tekst – een algemene (mensen die in een gemeenschap leefden): hier dus de burgerij, het “arme” gemene
volk in alle 'gemeenten' (steden). Zie bijv.  gemeente in VRIES (Jan, DE)  en TOLLENAERE (Félicien, DE),
Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden/New York/Keulen, 19974, p. 194.
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hij liet het niet toe en de hertog was in Normandië, wat te ver was om hem te verzoeken. De
kanselier en Emelcourt belastten de gemeenten alsof er geen God was en zij altijd zouden
hebben blijven leven. In 1475 belegerde Karel Nancy in Lotharingen en daar waren de twee
verraders blij om, want Emelcourt deed zo'n grote schatting in 't land van Luik dat het on-
draaglijk was en zonder zelfs de bisschop van Luik te achten of ontzien. De kanselier lag in
Brabant, Holland en Henegouwen en deze twee verraders toonden vervalste brieven van de
hertog om deze schatting te doen. Heer Willem van Lier, advocaat van al de landen, betoon-
de de kanselier dat de hertog boven zijn jaarlijkse domeinen, vele tonnen goud van de lan-
den ontvangen had tot ondersteuning van zijn oorlog, zodat het volk de zesde117 penning op
al haar goederen niet meer kon opbrengen zoals de kanselier in naam van de hertog eiste.
Zodra hij dit hoorde, deed de kanselier Willem van Lier gevangen nemen, hoewel hij een
wethouder van Gent was. Die van Gent kwamen hierop in opstand en zouden de kanselier
hebben doodgeslagen, maar hij liet de gevangene vrij. De twee verraders lieten de hertog de
hele winter liggen voor Nancy (want zij hadden een oprecht Frans hart in hun lijf), zodat
zijn soldaten verstijfd en bevroren waren en vele van ellende wegliepen. Dit vernemende,
viel de hertog van Lotharingen (aanvoerder van de Franse koning) Karel aan op Dertien-
avond118, waardoor Karel met zijn voornaamste edelen stierf. Die van Gent hebben daarna
zijn dochter Maria goed bewaard. De twee verraders hadden haar graag met subtiliteit van
Gent bekomen, maar die wilden daar niet van horen. Op 't laatste zweerden die twee samen
tegen de landen, door met nog zeven andere verraders een pact te sluiten met de Franse ko-
ning, dat de Fransen op de avond van Witte Donderdag in Lier zouden komen en de stad
zouden innemen, om daarmee het ganse land te dwingen; de Luikenaars zouden daar ook
mee voor gekomen zijn. Het verraad werd ontdekt en de kanselier werd gevangen genomen,
maar Emelcourt vluchtte op het slot van Gestel in Luik, maar men wachtte tot men hem
kreeg. Zij werden dan erg gepijnigd en al hun bagage werd onderzocht, zodat de waarheid
uitkwam van hun verraad tegen de hertog en zijn landen en men vond vele valse brieven in
hun bagage, die Karel nooit geschreven had, om het volk te schatten of de zesde penning af
te nemen, of die in tegendeel gezegd hadden dat men hen terstond zou onthalzen. De bende
van die verraders bestond uit wel 400 man. Naast die twee werden dan ook te Gent onthalst:
de heer van Ravestein, de heer van Gruithuise, de heer van Hoorne, de heer van Gaasbeke,
met die 400 edelen, hoewel de Franse koning grote moeite deed om hen los te laten of hij
zou het doen doen, maar het was vergeefs. Toen de Brusselaars dit vernamen, hebben zij
daar ook negentien verraders – of levereters van hun heer – gevangen genomen, maar zij de-
den er maar twee van onthoofden. Ook in Antwerpen werden er veertien gevangen en ont-
hoofd. Ook die van Lier, Herentals, Leuven, Den Bosch en Brugge hebben hun levereters
gevangen, maar deden geen recht, wat hun nog zuur opbrak, vnl. Brugge, nadat de peis van
de levereters gemaakt was.

In  de  achttiende-eeuwse  kroniek119 door  schepene  Joannes  Philippus  De  Vylder
(1711-1771) staat het verhaal nog veel langer, maar hoewel hij de vorige kroniek overnam,
bevat de zijne een ingelast recenter stuk120. Hij vertelt hoe die van Neuss uitkwamen op de

117 Volgens de meeste versies was het de 16de penning = 6,25%. V 214 zegt ook 6de (= 16,666%) en dat is
ons oudste ex. uit de eerste helft van de zeventiende eeuw (samen met 'Overdracht RAA, Mechelen, 62',
waarvan het eerste stuk nog ouder is). Dit laatste lijkt ons correct, want dat was de amortisatiebelasting
van Karel de Stoute naar Frans voorbeeld; cfr. MAES (Louis Theo), Rol en betekenis van de Grote Raad
van Mechelen voor de Nederlanden  in  Neerlandia. Algemeen- Nederlands tijdschrift, jg. 78 (1974), nr. 2,
(pp. 41-48) p.43.

118 D.i. Driekoningenavond, de avond van 5 januari, vooravond van de zesde dus.
119 SAM, V 235: Mechelsche Chronycke sedert den jare 1740-1766 inclues.
120 Goed te zien, want zo spreekt hij van Remmerus Valerius (kroniek 1675 e.v. + latere uitgaven 1680, 1706,

1760, 1766 en 1775).
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Mechelaars en die van Mechelen weer op hen zo vroom (= dapper), dat die van Neuss bij
gebrek aan pijlen hun dagen121 op hun bogen legden en daarmee schoten en de Mechelaars
dreven ze weer in de stad zodat ze tegen de Mechelaars niet meer durfden uitkomen. Binnen
Neuss was er een man die Heydan heette, een naam die hij gekregen had omdat hij dat altijd
zegde als hij geschoten had, want waar hij schoot, dat raakte. Hertog Karel zei dan aan Wau-
ter de Leeuw, een schutter van de oude voetboog van Mechelen, om Heidan neer te schieten.
Die stelde zijn bonnet op stokjes, zodat ze kon bewegen, op de kant van de vest. Heijdan
dacht het Wauter was, schoot ernaar, en Wauter, die op een andere plaats verstopt stond,
heeft dan Heijdan doodgeschoten. Karel kreeg daardoor Wauter zo lief dat hij hem alles zou
gegeven hebben dat deze vroeg, maar hij eiste er nooit iets voor. Volgens Remmerus Valeri-
us heeft hij daarvoor de torfmaete122 gekregen die in die tijd veel waard was.123 En toen her-
tog Karel op een moment in Mechelen was en aangereden kwam, zag hij de oude Wauter en
deed hem roepen, nam hem bij de hand en al vertellende is hij met Wauter naar zijn hof ge-
reden, maar daar waren twee verraders die toen Levereters genoemd werden (...).

Heeft Rombout Van den Riele die gebeurtenissen van 1467 en 1475 zelf meege-
maakt? Denkelijk wel. We vermoeden dat hij de grootvader was van  Rommonde van den
Ryele, een klein kind in 1514.124 Dat zou betekenen dat hij rond het midden van de vijftiende
eeuw (of kort ervoor of erna) geboren werd en dus die jaren als jongen of jongeman beleefd
heeft. Hij zal wel niet echt een OOGgetuige geweest zijn van wat eerder een administratieve
aangelegenheid in Mechelen was of rechtspraak in Gent, maar het plaatst hem wel in Me-
chelen toen de problemen zich voordeden. Hij zal er dus wel OORgetuige van geweest zijn.
Misschien was hij er dichter bij betrokken, maar we kennen zijn functie niet. Zelfs een tijd-
genoot die het “van horen zeggen” had, heeft een gekleurd verhaal neergeschreven, maar er
zit ook een zekere waarheid in en 't mag dan een zekere Jan geweest zijn en niet Wouter De
Leeuw, maar die naamsverwarring neemt niet weg dat het een schutter van de Oude Voet-
booggilde was, die toen door een bijzondere daad (plus de getrouwe dienst van de Meche-
laars in 't algemeen) de Mechelaars tolvrijdom bezorgd had.

Herkomst

Bibliofielen en hun verkoopscatalogi

 Ongefundeerde geruchten of niet – “Et voilà justement comme on écrit l'histoire”,
schreef Voltaire125 – toch gingen onze handschriften van de auteurs naar kopieerders en ver-
zamelaars  via  schenkingen en  boekenverkopingen en  vonden ze  uiteindelijk (de  meeste
toch) via aankopen en schenkingen hun weg naar bovenvermelde instellingen126. Uiteinde-

121 Sic. Vermoedelijk 'degens' (degen is dague in 't Frans).
122 De 'ontgrondingstiende' of 'turftiende', een belasting op de turfwinning.
123 Chronyke van Mechelen. Vermeerdert (...), Mechelen, s.a. (1775), pp. 155-157 (hier staat het hele verhaal

van Wauter de Leeuw).
124 Zie de voetnoot bij V 214.
125 In “Acte premier, scène VII” van [VOLTAIRE], Charlot, ou la comtesse de Givri, Comédie, Représentée sur

le Théatre de F***. au mois de Septembre 1767, Parijs, 1767, p. 22; het jaar daarop herhaalde hij het ge-
zegde in L'Homme aux Quarante Écus, Londen, 1768, p. 85.

126 Niet allemaal. Zo heeft het SAM bijv. geen kopie van KBR handschrift 15957 (= tweede deel [het eerste is
een genealogie van de Berthouts: Stemma Bertholdorum] van Bibliotheca Hulthemania nr. 311: Analecta
et excerpta D. Sebastiania Van der Cruyce S. T. L. can. grad. et pœnitentiarii eccl. metropolitanæ S. Ru -
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lijk blijken zo goed als alle exemplaren in het bezit geweest te zijn van een beperkt aantal
lokale kroniekschrijvers en bibliofielen en enkele grote Belgische127 bibliofielen.

Een overzicht verschaffen van deze verzamelaars, plus inzicht in wat ze waard acht-
ten om verzameld te worden, is op zich een waardevol studieobject, dat soms onderschat
wordt. Zo publiceerde Donald Dickinson in 1986 zijn Dictionary of American book collec-
tors128, met biografische informatie over 359 belangrijke Amerikaanse boekenverzamelaars
van de koloniale tijd tot de twintigste eeuw. Hoewel hij in een inleiding van 4 pp. de histori-
sche trends besprak, kwam je door de alfabetische rangschikking – en dat zonder zelfs een
chronologische index – niet veel verder wat de individuele verzamelaars betrof. Twaalf jaar
later publiceerde hij zijn Dictionary of American Antiquarian Bookdealers129 (een handel die
daar ook tot de zeventiende eeuw teruggaat), weer zo'n alfabetisch gerangschikt overzicht
van 205 handelaars in zeldzame boeken en manuscripten en individus die tweedehandsboe-
ken verkochten. Hij bracht er wel de verhalende studies die in de veertiger jaren eindigden
mee up-to-date.130

We gaven deze Amerikaanse voorbeelden slechts om duidelijk te maken dat het niet
zo gemakkelijk is om van die bibliofielen een overzicht te geven dat voor iedereen voldoet,
t.t.z. individuele biografische informatie en studie van het geheel m.b.t. de tendensen. Voor
onze Lage Landen zijn er de werken van Piet Buijnsters, boekhistoricus en emeritus hoogle-
raar  achttiende-eeuwse  letterkunde  aan  de  Katholieke  Universiteit  van  Nijmegen.  Hij
schreef drie belangwekkende boeken over antiquariaat (in een periode die de bijna-uitroei-
ing van het joodse antiquariaat tijdens WO II meemaakte en nu de bedreiging door het Inter-
net) en bibliofielen, pioniers en trendsetters, die met hun collecties altijd de grondslag ge-
legd hebben voor de publieke musea en bibliotheken), zowel in Nederland131 als in ons eigen
België waar blijkbaar, verhoudingsgewijs, nog steeds de meeste bibliofielen van Europa te
vinden zijn132. Deze geschiedenis wordt een grotendeels braakliggend terrein genoemd133 en

moldi, pro historiâ tam sacrâ quam profanâ, Mechliniensi [Sebastiaan Van de Cruys, (1673-1732), aarts-
priester en penitencier van het St.-Romboutskapittel). Volgens de Catalogue méthodique (...), nr. 6, p. 90
zou het manuscript uit 1742 dateren, maar dat kan dus moeilijk. Volgens een nota door Van Hulthem – die
zijn eigen ex libris met het jaar 1811 naliet – was het afkomstig uit de bibliotheek van Nuewens en daarna
die van De Servais, nr. 580 van de manuscripten (zie VAN DEN GHEYN, Catalogue (…), dl. 8, p. 107).
Evenmin van KBR handschrift nr. 14617 (Mechlinia illustrata): Latijn, eerder een lofzang op de stad, met
miniaturen, door Mechelaar Otho Esquens e.a.; zestiende-eeuws volgens Marchal, maar we kennen alleen
een Otto ° 1602 als zoon van Peter Esquens, griffier van de Grote Raad.

127 De Brusselse Anna Theresia Philippina gravin d'Yve(s) met haar politiek salon, de Antwerpse Karel Pieter
Jozef baron Le Candèle de Ghyseghem, de Gentse universiteitscurator Karel Van Hulthem en de Brusselse
notariszoon Antonius Nuewens. De vraag of Van Hulthems privé-bibliotheek (via zijn catalogus) represen-
tatief was voor het toenmalige boekenaanbod en wat men onder dat woord dient te verstaan, lokte een dis -
cussie uit; zie VANDENBROEKE (Chris), De representativiteit van de « Bibliotheca Hulthemiana », gevolgd
door VERSCHAFFEL (Tom), Over bijgevoegde stellingen en de (on)bruikbaarheid van de Bibliotheca Hul-
themiana als bron voor de boekgeschiedenis. Een wederwoord  in Handelingen van het Genootschap voor
Geschiedenis, dl. 135, nr. 1, Brugge, 1998, resp. pp. 157-162 en 163-169.

128 DICKINSON (Donald C.), Dictionary of American book collectors, New York/Londen, 1986, XVI-383 pp.
129 ID, Dictionary of American Antiquarian Bookdealers, Westport, 1998, XV-272 pp.
130 Zie CANNON (Carl),  American Book Collectors and Collecting from Colonial Times to the Present, New

York, 1941, XI-391 pp. en STERN (Madeleine B.), Antiquarian Bookselling in the United States. A History
from the Origins to the 1940s, Westport, 1985, XVIII-46 pp.

131 BUIJNSTERS (Piet  J.),  Geschiedenis  van de Nederlandse bibliofilie.  Boek- en prentverzamelaars 1750-
2010, Nijmegen, 2010, 512 pp. en ID.,  Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat, Nijmegen, 2007,
478 pp.

132 ID., Geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie in België 1830-2012, Nijmegen, 2013, 432 pp. Op pp. 25-
27 beschrijft hij hoe Belgische verzamelaars uit de gouden periode 1775-1850 hun kans grepen.

133 We hopen nu zelf een beetje bijgedragen te hebben tot de ontginning ervan.
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zijn laatste boek de onthulling van een goed bewaard geheim.134 Het bevat uiteraard ook en-
kele namen die voor onze inventaris belangrijk zijn: Anton Jozef Nuewens (1747-1813), Ka-
rel Van Hulthem (1764-1832)135, Charles-Pierre-Joseph le Candèle, baron van Ghyseghem
(1761-1830), onze eigen Bernard De Bruyne (1773-1839) en zelfs over de moderne Mechel-
se boekhandel Jacques Garcia.136

Grosso modo kunnen we die achttiende- en negentiende-eeuwse verzamelaars in vier
groepen onderverdelen:

1. advocaten/raadsleden en adel: dit blijken vooral verzamelaars te zijn van wat
kronieken tussen hun boeken;

2. geestelijken: hun interesse wordt verklaard doordat ze in de achttiende eeuw
“gevlucht” waren in de archieven en in de negentiende eeuw de strijd aan-
bonden tegen de liberalen;

3. boekenverkopers die ook zelf verzamelaars en schrijvers waren (compilato-
ren137, annotatoren en nieuwe van hun eigen tijd), bijv. de De Bruynes (de
stichter was een gewezen apotheker);

4. geneesheren en apothekers die zich interesseerden voor hun eigen specialiteit
en/of lokale geschiedenis en het geld hadden om een bibliotheek op te bou-
wen.

Allemaal “mensen (in hoofdzaak mannen) van stand” dus, door afkomst, studie of
wijding; dat is ook logisch: boeken waren duur en (quasi unieke) manuscripten zeker. Het is
trouwens dankzij de negentiende-eeuwse bibliofielen (een archivaris, een arts, een rechtsge-
leerde, enz.) dat in de tweede helft van de negentiende eeuw de eerste regionale en lokale
bibliografieën m.b.t. de geschiedenis van de boekdrukkunst gemaakt zijn.138 Voor Mechelen
was dit het onvoltooid gebleven werk van H. Cordemans-De Bruyne.139

134 Vijf jaar eerder was er wel een tentoonstellingscatalogus verschenen: SCHEPPER (Marcus, De), KELDERS

(Ann) en PAUWELS (Jan) (red.), In de ban van de boeken. Grote verzamelaars uit de negentiende eeuw in
de Koninklijke Bibliotheek van België (catalogus tentoonstelling 01/02/2008-23/08/2008 Brussel. Konink-
lijke Bibliotheek van België), Brussel, 2008, 217 pp. Het bevat de geschreven portretten van (naast drie
buitenlandse) zeventien Belgische boekverzamelaars wier collectie geheel of gedeeltelijk door aankoop of
schenking in de Albertina is terechtgekomen (o.a. Karel Van Hulthem, baron le Candèle en jonkheer Félix
Goethals, die voor onszelf belangrijk zijn). Het probleem ervan – aldus Buijnsters – was dat dit werk wel
volop bouwstoffen leverde, maar nog geen samenhangend overzicht van de Belgische bibliofilie in haar
ontwikkelingsgang.

135 Volgens de catalogus van onze apotheker Rymenans zijn bibliotheekverkoop (Catalogue de livres et ma-
nuscrits (…) M. Rymenans (...), Gent, 1842, p. 440) had Van Hulthem de meeste van zijn manuscripten ge-
haald uit de Catalogue d'une riche et rare collection de manuscrits sur l'histoire belgique et livres impri -
més, Brussel, 1811; d.i. de verkoop van Nuewens.

136 BUIJNSTERS (Piet J.),  Geschiedenis van  antiquariaat (…), resp. pp. 27-29, 38-43, 45-46, 56-57 en 252-
254.

137 De macht en leerzucht was in de negentiende en twintigste eeuw verschoven van de ontwikkelde geeste-
lijkheid en de rijke adel naar de ondernemende burgerij en het door de democratisering van het onderwijs
geletterder volk, die resp. bij gebrek aan tijd en diploma's hoger onderwijs aan hun interesse voldeden
door te verzamelen en compileren. Het is nu echter geen weldaad meer voor een tijd die reflectie nodig
had, maar eerder een hardnekkig kwaad in een tijd waarin iedereen zelf uitgever kan spelen met behulp
van printing on demand-bedrijven.

138 APERS (René F.), De huidige stand van de studie der geschiedenis van de boekdrukkunst in België  in  De
Gulden Passer, jg. 9 (1931), nr. 1, (pp. 1-32) pp. 5-6.

139 CORDEMANS-DE BRUYNE (Henri), Bibliographie malinoise. Histoire de l'art typographique à Malines et
bibliographie raisonnée de ses productions  in  Bulletin du Cercle Archéologique, Littéraire & Artistique
de Malines, bdl. 6 (1895), Mechelen, 1896, pp. 1-111.
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Het privé-boekenbezit  in de Middeleeuwen reconstrueren, vóór de boekdrukkunst
überhaupt bestond, is een moeilijker klus, bij gebrek aan gedrukte verkoopscatalogi140, maar
in de Vroegmoderne Tijd getuigen die daar wél van, al zijn ze nog schaars. De belangrijkste
(toch voor ons) verzamelaars hier waren toen de kanunniken C. Major, G. D. de Azevedo,
G. J. Van Meldert en C. Van Gestel en kapelaan H. D. Van den Nieuwenhuysen141, naast de
minder bekende stadssecretaris Jan Van der Linden142.

In de Nieuwste Tijd waren er uiteraard al wat meer, met eerst overgangsfiguren tus-
sen Oud en Nieuw Regime, zoals  graaf Frans Cornelis Ghisleen Cuypers de Rymenam (†
1798,  het  einde  van  een  geslacht  van  grondheren-historici-verzamelaars),  bibliofiel  en
bibliograaf Gaspard Joseph De Servais († 1807), lakenkoopman en schrijver Willem Frans
Gommar Verhoeven († 1809), geneesheer Jan Baptist Joffroy (3de generatie, † 1815), tribu-
naalconcierge Egidius Vanden Eynde († 1817)143,  burgemeester Pierre Pierets de Croonen-

140 Zie MEUTTER (Bram, DE), “De Stedelijke Librije”. Privaat boekenbezit gedurende de XIVe en XVe eeuw
in Brugge, Kortrijk, Gent, Antwerpen en Mechelen. Onuitgegeven masterproef geschiedenis RUG, Gent,
2012 en DEROLEZ (Albert) e.a. (red.), Corpus catalogorum Belgii. The medieval booklists of the Southern
Low Countries, 5 dln., Brussel, 1966-2016.

141 [KBR, VI 87.084 A 172]  Catalogus librorum ex omni classe scientiarum (...) quos (...) collegit Rev. D.
Henr. Domin. van den Nieuwenhuysen presbyter, domûs sanctæ Helwigis (vulgo de Putterye) provisor
hæreditarius,  ejusdemque alumnorum rector.  Distrahentur auctione publicâ 16 octobris 1781 & seqq.
diebus in ædibus Jacobi Vermeulen. Catalogi autem comparuntur apud eumdem & Cornelium Tondeur,
Mechelen, 1781, 166 pp. (geen ex. in het SAM en dus door onszelf niet nagekeken).

142 Deze celibataire schildknaap Joannes Josephus Alexander Van der Linden was een Mechelaar, hier ge-
doopt op 19/03/1703. Zijn vader was advocaat bij de Grote Raad en zijn peter was Joannes Alexander Van
der Linden, president van het college der kanunniken van Zellaer. Hij was in 1727 in Leuven afgestudeerd
in de rechten (zie SAM, Varia, V 473, farde 2, nr. 10: “Aen den verciersten ende raedtsaemsten heer myn
heer Joannes Josephus Alexander vander Linden geboortigh van Mechelen op syne roemrycke licentie in
beyde de rechten in de vermaerste hooge school der stadt Loven”, 1727) en was daarna in zijn thuisstad
advocaat bij de Grote Raad geworden en stadssecretaris. Hij overleed  hier 21/10/1784 en werd twee da-
gen  later  in  de  Hanswijkkerk  begraven  als  kerklijk  (secretarius  civitatis  et  provinciæ  Mechliniensis,
cælebs). Zijn bibliotheek werd het jaar daarop verkocht met de Catalogue d'une belle Collection de Livres
dans toutes sortes de Sciences delaissée par feu Jean- Alexandre Van der Linden, Ecuïer, Avocat au Grand
Conseil de S. M. l'Empereur & Roi, Conseiller-Secretaire de la Ville & Province de Malines. Dont la Vente
se fera publiquement, en Argent de Change, à Malines le 1. Juin 1785, & jours suivans, à 9 heures du ma-
tin, & à 2 heures l'après-midi chez Jaques Vermeulen Crieur juré, dans la rue de Befferen. Les Catalogues
se distribuent chez le susdit J. Vermeulen, moyennant deux Liards pour les Pauvres, Mechelen, s.a. (1785),
44 pp. [SAM, M 10751/E (a), uit de catalogi-verzameling De Bruyne]. Een liard was een oordje (of oor-
tje), een kwart van een stuiver en dus een tachtigste van een gulden.

143 Kunstschilders Arnold Frans Van den Eynde (° Mechelen 11/03/1793 - † Mechelen 12/01/1885, Keizer-
straat 22, zonder beroep, weduwnaar van Anna Maria Roevens) en zijn jong gestorven zoon Auguste Jozef
Antoon (1822-1861) zijn natuurlijk het bekendst. Arnolds boekenbezit zit vervat in de  Catalogue d'une
grande partie de Livres de théologie, liturgie, sermonnaires, etc. provenant de feu le Rev. Monsieur Kint -
schots, curé à Peuthy, et dautres défunts, d'une belle Collection de Livres en tous genres, principalement
sur l'  Histoire de Malines,  Manuscrits et  Authographes uniques et  rares,  Tableaux,  belles  Aquarelles
d'après les Tableaux du Grand Conseil, Gravures encadrés et en portefeuilles, Collection de Monnaies,
Jetons et Sceaux, provenant de feu M. Van den Eynde, amateur et dessinateur et d'autres défunts. La vente
aura lieu le Lundi 15 Juin 1885, à 9 heures précises du matin et à 2 heures de relevée, en la salle de ven -
tes et sous la direction de F. De Blauw, Bailles de Fer, à Malines , Mechelen, s.a. (1885), 60 pp. [SAM, M
2107 (a)].
Arnold was zelf een zoon van Egidius Franciscus Van den Eynde (conciërge van het gerechtshof van Me-
chelen, ° Mechelen 06/05/1742 volgens de overlijdensakte maar was zijn doop was op 07/05/1748, zoon
van Frans en Maria Josepha Berthout of Bertou) en Maria Catharina Verlijsen (° Mechelen 10/11/1762 – †
17/09/1832 conciergiste; gehuwd te Mechelen op 17/08/1789). Zijn bibliotheek vinden we terug in de Ca-
talogue d'une grande collection de livres rares et précieux, d'histoires, voyages, livres illustrés, généalo-
gies  et  manuscrits,  en  grande partie  concernant  Malines,  provenant  de  Monsieur  Vanden Eynde,  bi-
bliophile, ancien concierge du Tribunal de Malines; livres et instruments de médecine, provenant d'un mé-

.MHT, nr. 7 (april 2018), p. 34



HUGO VERSTREPEN

burgh  (†  1838),  apotheker/griffier  Jan  Baptist Rymenans  (†  1840)  en  muziekinstru-
mentenmaker Cornelius Tuerlinck († 1855). Daarna mensen die we volledig tot de Nieuwste
Tijd en uiteindelijk Hedendaagse Tijd mogen rekenen: politicus Karel de Crane d'Heysselaer
(† 1857) en zijn zoon ere-kanunnik Ferdinand († 1879), Mechels gemeenteraadslid en libe-
raal volksvertegenwoordiger (ook vrijmetselaar) Armand de Perceval144 wiens bibliotheek
verkocht werd in 1859 “Pour cause de départ” (toen hij na een schandaal ontslag moest ne-
men, door Europa ging zwerven en aan lager wal geraakte),  de kerkhistoricus kanunnik
Charles Barthélemi De Ridder († 1876)145, lokaal kerkhistoricus kanunnik Jan Schœffer (†
1877)146, baron Léopold du Vivier († 1878) die voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
in Mechelen geweest was147,  de gekende verkopers én verzamelaars Bernard († 1839) en
zoon August De Bruyne († 1889), kunstschilder Jozef Ignatius Van Hoeij († 1891), Berg van
Barmhartigheidsvoorzitter Frans Edward Delafaille († 1900), leraar en lokaal historicus ka-
nunnik Willem Van Caster († 1918), stadsarchivaris Henri Dierickx († 1933), dr. Georges
Van Doorslaer († 1940) en stadsarchivaris Raymond Van Aerde († 1945).

We gaan hier de biografieën van al die namen niet opsommen, ze komen verder ter
sprake. Toch moeten we dat “van stand” wel even bijschaven. De verkoopscatalogi die we
gebruikten zijn essentieel om de herkomst van onze manuscripten na te gaan, maar ze kun-
nen ook een vertekend beeld geven van wie las en/of schreef. Het inzicht in de leescultuur148

decin défunt; grande collection de livres de Théologie, Liturgie, Sermonnaires etc., provenant de différents
Curés, Vicaires et Professeur (sic) défunts. La vente publique aura lieu le Lundi 21 Juillet 1884 et Mardi
22 Juillet, à 9 heures précises du matin et à 2 heures de relevée, à la salle de ventes et sous la direction de
F. De Blauw, Bailles de Fer, contre la Vieille Boucherie, à Malines, Mechelen, s.a. (1884), 80 pp. [SAM M
2105 (a)].
Vader was al overleden te  Mechelen op 26/03/1817, (“concierge du tribunal de première instance séant
en cette ville”), maar deze “Monsieur Vanden Eynde, bibliophile, ancien concierge du Tribunal de Mali-
nes” kan niemand anders zijn dan Ægidius Franciscus. De al erg oude (91) zoon Arnold moet hier dus de
collectie van zijn vader verkocht hebben, want zijn eigen zoon was toch al dood. Hier lag misschien de
oorsprong van de geschiedkundige interesse van kleinzoon August.

144 Over hem (hoe hij in 1858 plots van het publieke toneel verdween) ook in CAUWELAERT (Rik, van), Tus-
sen de plooien: een andere geschiedenis van België, 224 blz.; zie ook SARTORIUS (Francis),  de PERCE-
VAL, Hubert, Joseph, Antoine, Armand, pseudonyme occasionnel: DEPRELLE  in  Nouvelle biographie na-
tionale, dl. 9, Brussel, 2007, pp. 137-141; BOCHART (Eugène), Biographies des membres des deux cham-
bres législatives: Représentants, Brussel, 1858; STEENE (W., VAN DEN),  Een meteoriet aan de politieke
hemel: Armand de Perceval  in  Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en
Kunst van Mechelen, bdl. 80, afl. 2, 1976, pp. 407-436; CLEMEN (Sam, VAN),  Armand de Perceval  in
Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998; ook in LANNOY (Herwig, DE), "De schanda-
ligste en hatelykste partygeest". Opiniegroepen en partijvorming in de stad Mechelen (1826-1860)  in
Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, dl. 45 (2015), afl. 1, pp. 76-119.

145 ° Deurne 24/08/1824 - † Mechelen, 28/04/1876 (zijn overlijden werd aangegeven door zijn broer Pierre
Ebert, die gemeentesecretaris was van Deurne). Na onderpastoor geweest te zijn in St.-Gillis Opbrussel en
Sint-Jan en Sint-Stefaan ter Miniemen Brussel, werd hij in 1868 secretaris en vice-archivaris van het aarts-
bisdom en het jaar daarop erekanunnik van het Sint-Romboutskapittel 28 juli 1869. Hij was nog geen 52
jaar oud, toen hij door zijn zwakke gezondheid al overleed. Zie zijn bibliografie op pp. V-VII van zijn ver-
koopscatalogus uit  1877,  plus BERGMANS (Paul),  RIDDER (Charles-Barthélemy DE)  in   Biographie
Nationele, dl. 19 (REINGOUT – ROMUNDE), Brussel, 1907, kol. 311-314.

146 BOSCH (Gerrit, VANDEN), Een verleden verzonken in papier. 450 jaar aartsbisdom in archiefdocumenten
en geschiedschrijving  in  MAEYER (Jan, DE), PUT (Eddy), ROEGIERS (Jan), TIHON (André) en BOSCH

(Gerrit, VANDEN) (red.),  Het aartsbisdom Mechelen-Brussel. 450 jaar geschiedenis (KADOC-Diversen,
48), dl. 2 (De volkskerk in het aartsbisdom een ‘vrije’ kerk in een moderne samenleving 1802-2009), Ant-
werpen, 2009, pp. 331-332.

147 Zie in DUVIVIER  in  STEIN D'ALTENSTEIN (Isidore, DE), Annuaire de la noblesse de Belgique, 13de jaar,
Brussel, 1859, (pp. 138-142) p. 139.

148 Cfr. BROUWER (Han),  Rondom het boek. Historisch onderzoek naar leescultuur, in het bijzonder in de
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dat ze kunnen bieden viel echt buiten ons onderzoek voor deze inleiding, maar we willen er
toch enkele bedenkingen over  kwijt.  Ook al  moest  de openbare bibliotheek nog van de
grond komen, toch hoefde een winkelier of kapelaan zelf geen grote bibliotheek te hebben
(die trouwens ook aan familie kon doorgegeven worden of anoniem verkocht; het ontbreken
van een veilingscatalogus met hun naam zegt niets) om niet als een geletterd man te kunnen
beschouwd worden (of je dat nu interpreteert in de betekenis van gestudeerd of van belezen)
of zelf geen auteur te kunnen zijn. Onze kapelaan Jan Jonghmans en roeper Lodewijk Van
Hansewijck zijn er schoolvoorbeelden van. Gemiddeld genomen bezaten personen uit hoge-
re vermogens- of sociale klassen wel meer en vaker boeken dan die uit andere sociale lagen.
Dat bewijst echter nog niet dat men ze ook effectief las en het ontbreken ervan sluit evenmin
uit dat men zelf schreef. Mocht men een ambachtsman geletterd noemen als zijn handteke-
ning onder een boedelinventaris prijkte of op zijn trouwakte? J. Tump stelde vast dat tussen
1590 en 1720 meer dan de helft van de Rotterdamse en Haarlemse ambachtslieden boeken
bezaten en in de boedelinventarissen werden veel andere aanwijzingen voor geletterdheid
(boeken, kasboeken, brieven, inktkokers, lessenaars, schrijfborden, schrijfleien, papier, lees-
plankjes, schoolborden en een handtekening) weergegeven, hoewel een groot aantal weinig
vermogende boedels werd geanalyseerd. Haar percentages lagen wél veel hoger dan in on-
derzoek naar diverse steden in West-Frankrijk werd geconstateerd en de Haarlemse en Rot-
terdamse gegevens komen ook niet precies overeen met informatie uit de andere boedelstu-
dies over Hollandse steden. En dan is het nog de vraag wat men las? Enkele stichtelijke
werkjes die men keer op keer herlas? Of i.p.v. dit “intensieve lezen” een vluchtiger doorle-
zen van een grotere verscheidenheid aan werken, het zgn. “extensieve lezen”? Beoordelin-
gen van die aard zijn niet van kritiek gespaard gebleven, “mede omdat er meer dan één wij-
ze was waarop het lezen zich in het verleden kon ontwikkelen”.149

Niet zonder reden hielden we de familie De Bruyne voor het laatst. Aan elk van die
personaliteiten is wel een artikel gewijd en we moeten het hier noodgedwongen samenvat-
ten, maar willen er ook wat informatie aan toevoegen uit de genealogische bronnen en het
secretariaatsarchief, want zoveel uit hun verzameling kwam uiteindelijk op het SAM terecht
en nog niet alles was daarover gezegd.

Het was zogezegd een “edele”150 familie van eind achttiende eeuw, afkomstig van
Voorde bij Ninove, waar ze een belangrijk domein bezaten. Overgrootvader Gaspar, pause-
lijk notaris geworden op 03/11/1724151 en procureur bij de Grote Raad, werd op 21/07/1762
in St.-Romboutskerk (hij woonde in de Befferstraat) begraven als kerklijk. Grootvader Jac-
ques François, eveneens procureur bij de Grote Raad, overleed te Mechelen op 19/07/1801
(30 Messidor jaar IX van de Republiek) in de Befferstraat (die toen Rue de la Liberté heet-

achttiende eeuw. Een overzicht van bronnen en benaderingen, resultaten en problemen  in  Documentatie-
blad Werkgroep Achttiende Eeuw ,20 (1988),  pp. 51-120 of  LIARDET (Elsa),  Le livre dans la société
grenobloise au XVIIIe siècle : études des bibliothèques de particuliers au travers desinventaires et ventes
après décès. Onuitgegeven mastersproefschrift 2  “Sciences humaines et sociales”, Mention Histoire et
Histoire de l’art, Spécialité Métiers des bibliothèques UGA, Grenoble, 2010, 120 pp. (zie meer lectuur
hierin).

149 TUMP (Janneke), Ambachtelijk geschoold: Haarlemse en Rotterdamse ambachtslieden en de circulatie van
technische kennis, ca. 1400-1720. Onuitgegeven doctoraatsproefschrift Arts VUA, Amsterdam, 2012, pp.
201-206.

150 Volgens L. De Clerck toch (cfr. infra). We konden er echter geen adellijke titel van vinden, zelfs niet een
van grondheer (de heerlijkheid Voorde was toen in het bezit van de familie Van der Meere).

151 Zie in SAM, V 504: voorgedrukte aanstelling van de deugdzame heer Gaspar de Bruyn, procurator bij de
Grote Raad van Mechelen of bij andere rechtbanken van steden of provincies, tot openbaar notaris op pau-
selijk gezag op 03/11/1724.
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te). Vader Bernard Joseph Dieudonné werd op 08/08/1773 gedoopt als vierde van de negen
kinderen van Jacques en zijn vrouw Isabella Petronella Joanna Van Everbroeck, wier vader
Jan Albert ook advocaat152 bij de Grote Raad was. Hij trouwde op 26/06/1813, wat maar an-
derhalve maand vóór de geboorte (05/08/1813) van zijn zoon August Antoon Eduard was
(ze woonden toen in de Bruul). Bernard153, die nog bij de Oratoren gestudeerd had, werd
eerst apotheker, maar verkocht die zaak na acht jaar om boekhandelaar te worden – zodat hij
zich aan zijn passie van bibliofiel kon wijden – en kocht een groot gebouw in de Lange Rid-
derstraat,  waar  hij  ganse  opgekochte  bibliotheken  opstapelde.  Bernard  overleed  op
26/09/1839, maar zijn zoon August154, toen nog maar net 26 jaar oud, erfde behalve zijn va-
ders boekenvoorraad ook diens passie voor boeken en antiquiteiten en bracht orde in diens
bibliotheek. In 1858 liet hij de boekhandel over aan Victor Brias en ging zich zelf bezighou-
den met de handel in en restauratie van antieke meubels, waarvoor hij in Brussel een pand
betrok, maar dat draaide in 1874 op een financiële catastrofe uit. Na twee jaar had hij zijn
oude zaak, die onder Brias slechts vegeteerde, alweer overgenomen. Met zijn zoon155 Victor
Jan Frans (° Mechelen 29/08/1853), zette hij zijn bedrijf in Mechelen voort tot hij overleed
op 30/06/1889. Tegen het einde van zijn actieve leven konden zijn kinderen hem overtuigen
om een groot deel van zijn boeken naar Parijs te sturen, waar een gunstiger markt bestond.
Het was echter zijn wens dat niets verkocht mocht worden wat zijn land betrof en zeker niet
van Mechelen. Zijn kinderen suggereerden om de interessantste stukken aan het stadsarchief
te verkopen, maar die gesprekken liepen op niets uit. Hij zag tot zijn ontmoediging dat zijn
verzameling ging verspreid worden, bij gebrek aan interesse bij zijn twee156 zonen.

Gelukkig was er Henry Cordemans!157 Schilder Willem Geets, in 1869 directeur van
de Mechelse Academie voor Schone Kunsten geworden en bij zijn moeder158 in de Bruul

152 Ibidem, gedrukt en gezegeld diploma voor Jan Albert van Everbroeck van licentiaat in de beide rechten
aan de Leuvense universiteit d.d. 16/11/1735, plus de geapostilleerde beschikking d.d. 05/12/1735 dat hij
aanvaard wordt als advocaat bij de Grote Raad als hij de eed aflegt; hetzelfde voor Jan Bernard van Ever -
broeck (diploma 26/08/1769, geapostilleerde beschikking 08/10/1770).

153 Zie  F. E. D. L. F. [Frans Edward DELAFAILLE],  Levensschets van Bernhart-Josef De Bruyne, Mechelen,
1861, 8 pp. [SAM, M 920 (a)]; Een Mechelse boekhandelaar uit de begintijd van het antiquariaat: Ber-
nard De Bruyne (1773-1839)  in  BUIJNSTERS (Piet J.), Geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie in Bel-
gië 1830-2012, Nijmegen, 2013, pp. 56-57; VOISIN (Auguste), Documents pour servir à l’histoire des Bi-
bliothèques de Belgique et de leurs principales curiosités littéraires, Gent, 1840, p. 212; NEEFFS (Emma-
nuel),  DE BRUYNE (Bernard-Joseph)   in   Biographie  Nationale,  dl.  4,  Brussel,  1873,  kol.  849;  DE
BRUYNE (BERNART-JOSEF)  in  PIRON (Constant Fideel Amand), Algemeene levensbeschryving der man-
nen en vrouwen van België,  welke zich door hunne dapperheid, vernuft, geest,  wetenschappen, kunst,
deugden, dwalingen of misdaden eenen naem verworven hebben, sedert de eerste tyden tot den dag van
heden, Mechelen, 1860, Byvoegsel aen de (...), pp. 51-52.

154 Zie het grootste deel (pp. 137-183) van CLERCQ (Léopold, DE), Les De Bruyne, libraires, antiquaires et
bibliophiles malinois. (1810-1889). Contribution à l'histoire du livre ancien et de la bibliophilie en Belgi-
que au XIXe siècle  in  De Gulden Passer, jg. 13, nr. 4, Antwerpen/Den Haag, 1935, pp. 129-183 (en over-
druk  Antwerpen,  1936,  59  pp.).  Over  vader  en  zoon  (plus  schoonzoon  Henry  Cordemans),  zie  ook
VERHEYDEN (Prosper),  Het cultuurleven te Mechelen. II.  Het Boekwezen  in  FONCKE (Robert) (red.),
m.m.v. LEBEER (Louis) en GOOSSENS (Korneel), Mechelen de Heerlijke, Mechelen, 1938-1947, (pp. 479-
519)  pp. 516-517 (in de § Bibliotheken, bibliofielen, bibliografen op pp. 511-519).

155 Vader August was immers eerst op 06/09/1848 getrouwd met de meer dan acht jaar jongere Anna Cathari-
na Ceuleers (° Neerlinter 24/04/1822). Zoon Victor, toen tekenaar (in het bevolkingsregister van 1866-'79
werd “peintre” bijgeschreven) en op de IJzerenleen wonend, trouwde hier met Theresia Josephina Verlin-
den op 27/06/1892. Bij moeders overlijden in 1895 was hij meubelfabrikant.

156 De 2de was Constant Marie Auguste, ° Mechelen 13/09/1855 (vermoedelijk de schilder die in 1886 mee
exposeerde in de ruimte van de pas opgerichte Sint-Lucasgilde, onder voorzitterschap van Willem Geets).

157 Zie GODENNE (Willy), In memoriam Henry Cordemans de Bruyne (1866-1956)  in  Handelingen van de
Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, bdl. 60 (1956), pp. 16-39.

158 Vader Jaak en grootvader Willem waren cabaretiers. Bij Willems geboorte woonden zijn ouders op de Bo-
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wonend, was op 07/06/1871 getrouwd met Emilie, de oudste dochter van August. Leontine
echter, de jongste dochter, zou op 19/01/1891, anderhalf jaar na haar vaders dood, trouwen
met Hyacinthus Hendrik Maria Felix Cordemans (° Mechelen 09/11/1866). Henry van roep-
naam woonde toen nog bij zijn vader in de Louisastraat 13. Bij August was die begonnen
aan een werk waar de De Bruynes altijd voor geaarzeld hadden: het opstellen op fiches van
een Mechelse bibliografie (alle te Mechelen verschenen werken). Toen August overleed,
drongen de kinderen direct aan bij hun moeder om diens collectie te verkopen. De jonge ex-
pert Henry – hij woonde nog bij zijn vader en werkte als redacteur en organiseerde verko-
pingen van antiquiteiten en schilderijen – moest er de inventaris van opmaken en van 12 tot
21 mei 1890 greep de verkoop plaats. De stad belastte haar archivaris, bijgestaan of wanneer
hij niet kon vervangen door kan. Van Caster (die echter ook voor eigen rekening kocht, zo-
dat het moeilijk is om het aandeel van elk te zien), om het gepaste aan te schaffen. Sommige
toen  door  de  stad  aangeschafte  zaken  zijn  verdwenen.  De  verkoop  was  het  begin  van
Henry's eigen Mechelse collectie. Hij kocht meerdere loten en zijn jonge verloofde, samen
met haar broer Constant, hielpen hem om vele werken te kopen159. Henry huwde dochter
Léontine en installeerde zich in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Zijn schoonmoeder overleed
op 02/03/1895.

In 1895 installeerde hij zich in Brussel waar hij de Galerie Bluff weer opnam en ging
dan vijf jaar in Londen wonen voor hij zich weer in Brussel vestigde. Hij bleef zich echter
interesseren voor de Oudheidkundige Kring die hij  mee opgericht had en zijn Mechelse
vrienden en tijdens zijn verkopingen en verplaatsingen bleef hij alles wat hij kon bijeenbren-
gen wat zijn geboortestad betrof.

Godenne schrijft dan dat op 17/08/1949 de stad toestemming gaf voor de aankoop
van een collectie nota's en souvenirs van wijlen August. Men maakte een lijst van 332 delen
vol manuscripten en Mechelse drukken. Tijdens de transactie en zonder de zeer gunstige
voorwaarden te veranderen, groeide dit geheel tot meer dan 500 nummers. August had dit
geheel,  samengesteld  tussen  1850  en  '80,  “Chronologische  Historie  van  Mechelen”  ge-
noemd. Men zal nooit meer een dergelijke documentatie terugvinden, chronologisch geklas-
seerd en daardoor gemakkelijk raadpleegbaar (aldus Godenne). 't Was weer Henry die er de
inventaris van opmaakte. Uiteindelijk is deze verzameling toch niet beland in een lokaal ge-
wijd aan De Bruyne in het “huis Willem Geets,” maar Godenne drukte in zijn artikel wel de
wens uit om een catalogus te zien van deze aanwinst; er werden kleine ex librissen160 ge-
maakt om in alle loten te plakken en zo hun verspreiding in 't stadsarchief te verhinderen.
De door ons dankbaar geraadpleegde “catalogi-verzameling De Bruyne” in het bureau van
de hoofdarchivaris komt waarschijnlijk ook uit die “Collection malinoise”. Die zijn hooguit
gemarkeerd met kleine ovale stickertjes, met de letter B erop geschreven. Meestal zien we
deze (soms met CB erop geschreven) in of op werken uit de collectie gecombineerd met de
rechthoekige ex librissen. Vermits het nooit tot een gedetailleerde lijst is gekomen (en die
van Henry is spoorloos), kunnen we ons voorstellen dat ook het aanbrengen van die recht-
hoekige etiketten niet volledig gebeurd is. Op 11/06/1956 overleed Henry te Ukkel, 89 jaar
oud en 40 jaar boekhandelaar.

Het secretariaatsarchief geeft er ons wat meer details over. Eind 1947 was er al een
aanbod  van  Henry  Cordemans  om voor  5.000 Bfr.  twee  registers  “van  oudheidkundige
waarde” aan de stad over te laten.161 Het ene was “Fondements de la basse continuë par

termarkt.
159 Hij was nog erg jong, waardoor hij slechts een klein deel heeft kunnen aankopen van Augusts kostbare bi -

bliotheek.
160 Erop staat: “Ex Bibliotheca H. Cordemans-de Bruyne Mechliniensis Bruxellae”.
161 SAM, Secretariaatsarchief, Vak 71, 1947, nr. 13.
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Matthias VAN DEN GHEYN” en het andere “Hanswijck - 1° blad : vermeldt  un mot sur
l'église  d'Hanswijck”.  G.  Goossens,  waarnemend  archivaris162,  ontving  de  stukken  op
16/12/1947. We vermelden dit maar als illustratie van hoe de oude Cordemans alles van de
hand begon te doen en om een idee te hebben over de prijs van het volgende, nl. wat in dit
dossier de “Bibliothèque Malinoise” genoemd wordt.163

Het begint met een brief d.d. 16-7-1949 van Willy Godenne (die toen al drukker-uit-
gever was in de Roemeniëstraat in Sint-Gillis bij Brussel164) aan de burgemeester: hij komt
zojuist van bij dhr. Cordemans de Bruyne, waar hij de “Bibliothèque Malinoise” nagezien
heeft en ze beslaat 332 nrs. Met het oog op het bewaren te Mechelen van dat enig ensemble
vraagt Cordemans slechts 10.000 fr. Er zijn handschriften en vele originele stukken bij, ook
aangaande de Grote Raad. Hij denkt dat de burgemeester met zulke voorwaarden gerust ja
mag zeggen. Cordemans-de Bruyne stelt het op prijs dat die “Bibliothèque Malinoise” zou
bewaard worden in  De Zalm,  “het oud huis zijner ouders”. Dan mogen ze later, na zijn
dood, ook als geschenk het schilderij de Bruyne verwachten, dat Willem Geets – net als de
anderen, denkt Godenne – aanzag als zijn beste portretschildering. Henry had hem er juist
over gesproken. Zelfs al wordt er hem 20.000 fr. voor geboden, hij zal het werk aan Meche-
len (De Zalm) schenken. “Gij hebt vroeger die schilderijen gezien, ze staan trouwens in
“Mechelen de Heerlyke” afgebeeld”, voegt hij er nog aan toe.165 Bij ontvangst van antwoord
zal Godenne alles met zijn wagen gaan afhalen. Het appartement van Henry is wat in de war
door het bovenhalen van al die boeken en brochures.

Het college besluit op 13-08-1949 tot de aankoop over te gaan en op de 17de wordt
dat meegedeeld aan stadsontvanger J. Gysen en afdelingshoofd Rekendienst Fr. Collet, plus
hoofdbibliothecaris J. Torfs, archivaris-conservator R. De Roo en afdelingshoofd Fr. Joosen.
Vermits daarvoor geen krediet beschikbaar is, wordt de stadsontvanger gemachtigd bedoeld
bedrag ter beschikking te stellen in afwachting van de goedkeuring der eerstvolgende begro-
tingswijziging. De burgemeester en waarnemend secretaris Fr. Joosen delen dit besluit van
het schepencollege diezelfde dag ook mee aan Willy Godenne, die zich gelast met het afha-
len; de stadsontvanger zal zich “heden nog” met hem in verbinding stellen voor de financië-
le regeling van de zaak.

Nog enkele opmerkingen: dat beloofde extraatje gaat niet over de ets met portret van
zijn schoonvader August de Bruyne in diens bibliotheek, op de tweede verdieping van de
Lange Ridderstraat 32 en ook van de hand van Willem Geets. Het is het schilderij dat afge-
beeld staat in Godennes artikel166, met de vermelding dat de cliché van het stadsmuseum
kwam. En dan wat betreft de plaats van bestemming,  De Zalm, “het oud huis zijner ou-
ders” ... De reden dat we hierboven die straatnamen opgesomd hebben bij de genealogische
data, was om duidelijk te maken dat noch Henry Cordemans, noch zijn schoonvader August
De Bruyne of diens voorvaders ooit in “In den Grooten Zalm” gewoond hebben. 

162 Een egyptoloog die niet lang dienst deed; zie KOCKEN (M.), Het Mechelse stadsarchief: (...), p. 11.
163 SAM, Secretariaatsarchief, Vak 71, 1949, nr. 11: Aankoop van de “Bibliothèque Malinoise” van de heer

Cordemans-De Bruyne.
164 Over de drie generaties van drukkers Godenne, zie in SIMONS (Ludo), Het boek in Vlaanderen. Sinds 1800

een cultuurgeschiedenis, Tielt, 2013, pp. 41 en 417-418.
165 Zie VERHEYDEN (P.), Het cultuurleven te Mechelen. II. Het Boekwezen  in  FONCKE (R.) (red.), Mechelen

de Heerlijke, Mechelen, 1938-1947, pp. 512 (schilderij van Bernard De Bruyne door K. Verhulst, uit de
verzameling van Henry Cordemans-De Bruyne), 513 (tekening van August De Bruyne door Willem Geets
1870, uit de verzameling van  Willy Geets), 14 (schilderij van August De Bruyne door Willem Geets, uit
de verzameling van Henry Cordemans-De Bruyne) en 516 (foto van Henry Cordemans-De Bruyne door R.
Pardon uit Brussel). N.B. p. 516: van de op p. 478 afgebeelde aquarel van [J.-B.] Madou werd het midden-
gedeelte in lithografie uitgegeven.

166 GODENNE (W.), In memoriam Henry..., p. 25.
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Nadat  dit  ambachtshuis  van  de  visverkopers  geconfisqueerd  was,  werd  het  op
02/6/1798167 gekocht door brouwer Jan-Baptist Olivier († 1836), die na eerder in de Franse
Tijd als vrederechter (met Rymenans als zijn griffier) carrière gemaakte te hebben, in 1826
de overleden Jan Frans Estrix opvolgde als burgemeester van Mechelen, doch in 1830, na de
Belgische Revolutie, samen met een schepene en enkele raadsleden afgezet werd wegens
Orangistische sympathieën. Die heeft er natuurlijk nooit gewoond168, wat niet zo verwonder-
lijk is: hij was gewoon rijk geworden door de handel in “zwart goed”, dit ambachtshuis zal
wel een extraatje bovenop de kerkelijke goederen geweest zijn.

In de hierop volgende halve eeuw vermelden de bevolkingsregisters echter ook nooit
een De Bruyne als bewoner op de Zoutwerf. Jacques de Bruijn (zoals de achternaam toen
geschreven werd), gewezen procureur, woonde in 1796 in wijk E nr. 579 (Befferstraat), met
zijn vrouw, zonen Jacques,  Jozef  en Jan-Baptist  en dochter  Catherine.  Zoon Bernard de
Bruijn woonde er dus niet meer bij; die woonde toen al in wijk D nr. 425, op de Botermarkt,
als leerling bij apotheker Louis Stoffels. In 1803 was hij reeds zelfstandig apotheker in wijk
D nr. 687, in de Bruul. Het jaar daarop is hij nog steeds een celibataire apotheker en wonend
in  hetzelfde  nummer,  maar  dan noemt  men dat  –  net  als  de  voorgaande nrs.  –  Blauw-
hondstraat. Maken we een sprongetje naar 1808, dan heet datzelfde nr. weer in de Bruul te
staan en wordt onze Bernard kruidenkundige. In 1813 was het wijk D nr. 540 geworden, nog
steeds Bruul (wél een verhuis, want hij heeft andere buren en in nr. 687 woont dan apothe-
ker Willem Pasteront169, een weduwnaar, met zijn schoonzuster), waar hij eerst als celibatair
woonde, om dan op 26 juni te trouwen. In 1814 (hij is particulier) woonde hij dus reeds met
zijn vrouw op datzelfde nr., doch op 15/03/1817 zouden ze verhuisd zijn naar Berchem.
Nochtans vinden we ze in 1818 (hier al even de Bruyne) en 1821 op hetzelfde adres terug,
ook al was hij daar slechts huurder en ook zonder opgave van intrede in de gemeente. Die
verhuizing naar Berchem lijkt dus een vergissing van de ambtenaar. Naast hem, in nr. 541,
woonde toen “historie schilder” Hendrik Bernaerts.170 Vanaf 1825 blijft de naam met een
“e” achteraan geschreven. Ze woonden toen ook al (met zoon Augustinus) in wijk D nr. 373,
wat het huis in de Lange Ridderstraat was, dat hij gekocht had en waar hij boekhandelaar
was.171 In 1829 was hij daar nog steeds “oude boek verkoper”. Tien jaar later stierf hij daar
(bibliophile volgens de akte; niet bouquiniste of bibliopole172) en de rest hebben we hierbo-

167 SAM, Ambachtsarchieven, Visverkopersambacht, nr. 546: gedrukte aankondiging van de verkoop van am-
bachtshuis De Zalm als nationaal goed, geschat op 5.877 gl. Pa. (28/05/1789 en 02/06/1798).

168 De volkstelling van 1796 geeft de Veemarkt op als zijn woonst; de tellingen van 1803, 1808, 1813 en 1814
de Onze-Lieve-Vrouwestraat en die van 1818 de Nieuwe Begaardenstraat.

169 “Pasteuns”, schreef kan.  CLERCQ (Léopold, DE),  Les De Bruyne, (…), p. 130. De naam werd op allerlei
manieren geschreven: de volkstelling van 1829 gaf Pasterens op, in nr. 523 nu, in 1840 was het Pastereno
(in nr. 523) en in 1846 dan weer Pasterens (in nr. 523). Hij was geboren in Sint-Truiden op 05/11/1781 en
zou wel op 12/01/1819 nog hertrouwen met de Antwerpse Marie Eugenie De Haen (hij was weduwnaar
van de Antwerpse Marie Anne De Haen!). Op 14/07/1849 overleed hij te Mechelen. 't Is aan hem dat Ber-
nard zijn apotheek verkocht had.

170 Henricus Josephus Bernaerts, op 02/01/1768 gedoopt in de St.-Katelijneparochie als zoon van Joannes
Paulus en Barbara Josepha Gommaers. Zie een heel beperkte nota in IMMERZEEL (Johannes) (uitgeg. door
C. H. en C. IMMERZEEL), De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhou-
wers, graveurs en bouwmeesters, van het begin der vijftiende eeuw tot heden , dl. 1, Amsterdam, 1842, p.
49. 't Was de vader van kunstschilder Jozef Bernaerts, die verder nog ter sprake zal komen.

171 Volgens Maarten VAN DEN MOOTER (‘HET GOUDEN LEERHUYS’ - LANGE RIDDERSTRAAT 36-38  in
Open Monumentendag Mechelen. Zondag 11 september 2010, Mechelen, 2010, (pp. 6-11) pp. 9-10) zou
huis ‘de Livrouw’ (nu Lange Ridderstraat 36-38) rond 1810 aangekocht zijn door onze Bernard, die toen
zijn apotheek aan de Bruul verliet om zich toe te leggen op de bibliofilie. We zagen net dat hij toch eerst
tussen  1821 en '25 kan verhuisd zijn!

172 Letterlijk een boekenverkoper (waar bouquiniste op tweedehandsboeken slaat). Het werd toen nochtans re-
gelmatig gebruikt in 't Frans, net als het Engels en het Italiaans het nog kennen. Het woord komt van het
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ven reeds uiteengezet.
De bewoning van In Den Grooten Zalm kunnen we goed volgen vanaf 't moment dat

handelaar Karel de Stobbeleere173 er zich vestigde. De verkoopsakte zou op 24/10/1846 ver-
leden zijn, met stipulatie dat hij een grondige restauratie moest uitvoeren, wat in 1850 zou
gebeurd zijn. Charles Philippe De Stobbeleere (° Gent 18/09/1800), sinds 1835 in Mechelen
en toen afkomstig van Dendermonde, was handelaar (négotiant) op Dijle 702 in de volkstel-
ling van 1840, waar hij woonde met zijn vrouw Amelie Jeanne David (° Gent 07/02/1801),
met vier kinderen van reeds 13 tot 20 jaar oud. Het bevolkingsregister 1846-'55 geeft hen
daar weer op, met zoon Jacques soldaat (die verhuisde op 05/07/1847 naar Brugge) en zoon
Camille  (vertrok  op  10/03/1856  naar  Brussel).  Er  staat  niet  opgegeven  wanneer  hij
verhuisde, doch op 08/06/1848 is op dat Dijle-adres professeur Florent Théodore de Celles
komen wonen (geboortig  en  afkomstig  uit  Ronquières,  alweer  vertrokken naar  Gent  op
13/04/1852), plus van 05/06/ tot 15/07/1850 professeur Joseph Antoine Kersmackers (° Ant-
werpen,  afkomstig  van  St.-Joost-ten-Node  en  vertrokken  naar  Brussel).  Charles  en  zijn
vrouw zijn echter niet doorstreept! In de telling 1856-'65 wonen ze al op de Zoutwerf 4
(oude nummering nog!), beiden als Négotiant opgegeven en zonder kinderen. Hetzelfde zien
we in de volgende telling (1866-'79), maar op 24/04/1868 verhuisden ze. Achtereenvolgens
woonden daar dan kolenhandelaar Auguste Siron174, kleermaker Pierre Jean Tijs175 en uitein-
delijk,  vanaf  21/03/1874,  kunstschilder  Willem Geets  (°  Mechelen 20/01/1838) met  zijn
bruid Emelie De Bruyne (° Mechelen 15/08/1849), dochter van August. De artiste peintre
woonde eerst nog bij zijn moeder, Anne Thérèse Mutsaers176 tot hij trouwde op 07/06/1871.
Zij gingen eerst in de Sint-Katelijnestraat 48 wonen, tot ze op 21/03/1874 verhuisden naar
De Zalm, welk huis hij gekocht had. Zijn weduwe zou daar ook overlijden.177

Het was dus slechts het huis van Emilie De Bruyne (dochter van August en zuster
van Henry's echtgenote Léontine) en haar echtgenoot. In augustus 1943 had de stad Meche-
len dan wel Den Kleinen Zalm en In Den Grooten Zalm gekocht om er een museum onder te
brengen ter ere van Willem Geets en in september van dat jaar waren de deuren geopend

Oudgriekse βῐβλῐοπώλης (van βιβλίον plus πωλέω) en een βιβλιοπωλείο is nog altijd een boekenwinkel in
't hedendaags Grieks.

173 Een Karel de Stobbeleere te Mechelen wordt vermeld als een leerling van schilder Pieter Lodewijk Kuh-
nen in IMMERZEEL (J.) Op. cit., dl. 1, Amsterdam, 1842, pp. 142-143.

174 ° Aalst 10/04/1836, met zijn vrouw Cornélie Kempeneers (° Mechelen 28/08/1843) van 24/04/1868, ko-
mend uit de de Leopoldstraat 14 en op 29/06/1872 verhuisd naar de Pelikaanstraat 88 te Antwerpen, al -
waar ingeschreven op 16 oktober.

175 ° Mechelen 25/04/1847, daar wonend vanaf 02/08/1873 met zijn echtgenote Marie Barro (° Mechelen
09/09/1848). Zij waren gehuwd te Mechelen op 05/09/1871 en stonden in het bevolkingsregister 1866-'79
ingeschreven in de Korte Schipstraat 4 (zij eerst, vóór hun huwelijk, in nr. 13 daar).

176 ° Mechelen 31/08/1815, weduwe van Jacques Geets, eerst ingeschreven als cabaretière (zoals wijlen haar
echtgenoot en schoonvader) en dan veranderd in rentière.

177 Zie CONINCKX (Hyacinthe), In den Grooten Zalm. Maison de corporation des poissoniers et les quais de
la Dyle à Malines  in  Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van
Mechelen, bdl. 27 (1922), (pp. 51-65) p. 54; zie ook SMETS (Coralie), Het visverkopershuis 'In den Groo-
ten Zalm' Zoutwerf 5  in  Open Munumentendag Mechelen. Zondag 11 september 2010, Mechelen, 2010,
pp. 31-36 en STEVENS (Sofie), In Den Grooten Zalm en Den Kleinen Zalm  in  Open Monumentendag Me-
chelen. Zondag 11 september 2016, Mechelen, 2016, pp. 17-26; GABRIËLS (Juliane), Het cultuurleven te
Mechelen. I. De Beeldende Kunsten. 1. Van Michiel Coxie tot Prosper de Troyer   in  FONCKE (R.) (red.),
Mechelen de Heerlijke, Mechelen, 1938-1947, (pp. 325-402) weet slechts te melden (p. 390, kol. A-B):
“Willem Geets werd te Mechelen in 1838 geboren en overleed er in 1919 in het huis "De Zalm" op de
Zoutwerf. (...).”; ook vader Godenne schreef er een beetje over: GODENNE (Léopold), Malines jadis et au-
jourd'hui, Mechelen, 1908, pp. 180-182. Op 06/03/2010 werden de manuscripten (nagelaten aan zijn zoon
Willy) van dit werk en de nooit verschenen tweede druk geveild door antiquariaat Marc Van de Wiele in
Brugge.
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voor het publiek, maar op 1 april 1944 werd het pand getroffen door een bombardement van
de geallieerde troepen, waarop op 15 februari 1945 nog eens een inslag van een Duitse V-
bom volgde. De schade aan In Den Grooten Zalm was enorm. Van Henry's wens kwam niets
meer in huis. René De Roo schreef in 1959 hoe er tentoonstellingen, voordrachten en reci-
tals werden gehouden. Met de opening van het nieuwe Kultureel Centrum aan de Melaan,
verviel evenwel de bestemming die tijdelijk aan De Zalm gegeven was, wat het stadsbestuur
ertoe bracht de kunstambachten uit het stadsmuseum naar daar te doen overbrengen. Het
bood tevens gelegenheid om de nieuwe opvattingen omtrent het voorstellen der voorwerpen
te realiseren en “de voormalige Mechelse kunstambachten eveneens op een nieuwe wijze te
presenteren.”178 Willy Godenne (1903-1983) kreeg er enige jaren later wél een catalogus – al
was het maar voor een tijdelijke tentoonstelling in De Zalm en jaren vóór zijn overlijden –
van de Mechelse bibliotheek, verzameld door zijn vader en grootvader en door hemzelf aan-
gevuld tevens een bijna volledige lijst opleverend van wat in de Mechelse drukkerij der Go-
dennes van de persen kwam.179

Prof. Buijnsters interviewde ook levende antiquaren en bibliofielen, maar wij
moesten al onze informatie halen uit de reeds genoemde verkoopscatalogi, waarvan we al
blij mogen zijn als er een enkel exemplaar bewaard gebleven is in een erfgoedbibliotheek of
in de collectie van een particuliere antiquaar/verzamelaar. Wij hadden het geluk dat we voor
ons onderwerp – een inventaris van lokale kronieken – de beschikking hadden over de Me-
chelse Erfgoedbibliotheek en de catalogi-verzameling van De Bruyne, aangevuld met wat
Google Books ons kon leveren uit andere bibliotheken.

Om ze te kunnen terugvinden zijn er repertoria nodig en voor kunstveilingen zijn er
databanken en repertoria van diverse landen en internationale bibliografieën van verkopin-
gen, overzichten van prijzen, etc., naast het grote repertorium van Frits Lugt180, met meer
dan 100.000 catalogi uit grote en kleine bibliotheken van Europa en de VS. Ingrid Goddee-
ris besprak zeven jaar geleden nog de uitbreiding van de database Art Sales Catalogues On-
line (ASCO)181 m.m.v. de bibliotheek van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België, met eerst een uitleg over hoe de rijke verzameling van kunstveilingcatalogi ontstaan
en gegroeid is in de Brusselse museumbibliotheek.182 Ook de prijsevoluties op de kunstvei-
lingen werden al bestudeerd183 en de tweedehandsmarkten in 't algemeen voor de achttiende
en negentiende eeuw kregen eveneens een ruimer belangstelling bij de vakhistorici.184

178 ROO (René, DE), “De Zalm”. Huis van de Mechelse Kunstambachten  in  Handelingen van de Koninklijke
Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, bdl. 63 (1959), (pp. 153-159) pp. 156-157.

179 Catalogus van de Mechelse Bibliotheek verzameld door W. Godenne. Uitgegeven ter gelegenheid van de
tentoonstelling in het huis “De Zalm”, Zoutwerf, 5, Mechelen, van 25 september tot 16 november 1964 ,
Mechelen, 1964, [I]-72 pp.

180 LUGT (Frits), Repertoire des catalogues de ventes publiques interessant I'art ou la curiosité, tableaux, des-
sins, estampes, miniatures, sculptures, 1600-1925, 3 dln., Den Haag (Nijhoff), 1938, 1953 en 1964, plus
postuum een 4de dl. in 1987 (1600-1825, 1826-1860,1861-1900, 1901-1925).

181 Een zoekinstrument dat toegang geeft tot duizenden gedigitaliseerde catalogi van kunstveilingen uit de pe-
riode 1600-1900.

182 GODDEERIS (Ingrid), Digitalisering oude veilingcatalogi. Met één muisklik terug in de tijd naar de fasci-
nerende wereld van de kunstveilingen  in  Bibliotheek- & archiefgids, jg. 86 (2010), afl. 2, pp. 16-22.

183 Zie bijv. BLONDÉ (Bruno) en  LYNA (Dries),  De culturele constructies voorbij? Prijsevoluties op de vei-
lingmarkten voor schilderijen in de Oostenrijkse Nederlanden (1739-1794)  in  Tijdschrift voor Sociale en
Economische Geschiedenis, jg. 9 (2012), nr. 1, pp. 57-86. “Aan de hand van de prijzen die geboden en be-
taald werden op de kunstveilingen in Antwerpen en Brussel” wilden de auteurs met dit onderzoek “de
polsslag van de achttiende-eeuwse kunstmarkt voelen”.

184 Cfr. voor Brugge het artikel van DAMME (Ilja, VAN), Second-Hand Dealing in Bruges and the Rise of an
'Antiquarian Culture', c. 1750-1870  in  STOBART (John) en DAMME (Ilja, VAN) (red.), Modernity and the
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Voor de boekenverkopingen zijn er ook wel goede repertoria. Jeanne Blogie maakte
een reeks over het bezit van de Kon. Bibliotheek Albert I, beginnend met de Belgische cata-
logi.185 Voor Antwerpen is  er  een  repertorium van boekenveilingen in  de periode  1750-
1800186 plus een oudere bibliografie van de veilingen tussen 1652 en 1947187 en Frans Van-
dehole188 pluisde de collectie van de Centrale Bibliotheek van Rijksuniversiteit  Gent uit.
Ook in andere landen verschenen er repertoria van boekhandelscatalogi, openbare verkoops-
catalogi en registraties van verkoopsprijzen van boeken en manuscripten.189

Maar wat met de Belgische handschriften? Émile Van Balberghe schreef hierover
enkele opmerkingen – in een lyrische, haast euforische stijl – in zijn bespreking van de eer-
ste twee delen van Blogies repertorium: “Les paléographes et les codicologues savent quel

Second-Hand Trade. European Consumption Cultures and Practices, 1700-1900, Basingstoke, 2010, pp.
73-92 of de thesis van BRABANT (Lien), Tweedehandsmarkten op het einde van de 18de eeuw. Brugge en
het Brugse Vrije. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Geschiedenis RUG, Gent, 2007, 230 pp., [ook on
line],  <http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/309/895/RUG01-001309895_2010_0001_AC.pdf>,  (opge-
haald op 09/06/2017) [niet bepaald over bibliotheken, maar interessant voor het systeem van de openbare
verkopingen en de verkoopboeken]. De tweedehandsverkopers werden geografisch wat breder belicht in
DECEULAER (Harald), Second-Hand dealers in the early modern Low Countries: institutions, markets and
practices  in  FONTAINE (Laurence) (red),  Alternative Exchanges: Second Hand Circulations from the
Sixteenth Century to the Present (International Studies in Social History, 10), New York/Oxford, 2008, pp.
13-42.

185 BLOGIE (Jeanne), Répertoire des catalogues de vente de livres imprimés (Collection du Centre national de
l'archéologie et d'histoire du livre, 4), 7 dln., Brussel, 1982-2003: I, Catalogues belges appartenant à la
Bibliothèque Royale Albert Ier, 1982; II, Catalogues français appartenant à la Bibliothèque royale Albert
Ier, 1985; III, Catalogues britanniques appartenant à la Bibliothèque royale Albert 1er, 1988; IV, Catalo-
gues néerlandais appartenant à la Bibliothèque royale Albert 1er, 1992; V, Catalogues allemands appar-
tenant  à  la  bibliothèque  royale  Albert  Ier,  1997;  VI,  Catalogues  de  pays  divers  appartenant  à  la
Bibliothèque royale Albert Ier, 2003; VII, Addenda aux tomes précédents, 2017.

186 DELSAERDT (Pierre) en VANYSACKER (Dries),  Repertorium van Antwerpse boekenveilingen 1750-1800,
Antwerpen, 1999, 119 pp. (overdruk uit  De Gulden Passer. Jaarboek van de ‘Vereeniging der Antwerp-
sche Bibliophielen, jg. 75 (1997), pp. 5-119).

187 REMEYSEN (Jozef), Bibliografie van de Antwerpse boekenveilingen, 1652-1947, s.l. (Antwerpen), 1947.
188 VANDENHOLE (Frans), Inventaris van veilingcatalogi 1615 - 1914, met topografische, alfabetische en in-

houdsindexen  (Bijdragen tot de bibliotheekwetenschap, 5), 2 dln., Gent, 1987, X-656-181 pp. (Deel I :
1615   -  1897,  Gent,  1987,  X-419  pp.,  [ook  on  line],
<http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/036/384/RUG01-002036384_2013_0001_AC.pdf>, (opgehaald op
11/11/2017); Deel II : 1898 - 1914. Indexen, Gent, 1987, [2] pp. codes + pp. 419-656 + 181 pp. indices,
[ook  on  line],  <https://lib.ugent.be/fulltxt/BIB-G-024001-5_2008_0002_AC.pdf>,  (opgehaald  op
11/11/2017).

189 Voor Nederland is er SELM (Bert, VAN), “Een Menighte treffelijcke boecken” : Nederlandse boekhandels-
catalogi in het begin van de zeventiende eeuw, Utrecht, 1987, XII-432 pp.
Voor Duitsland: GEBAUER (Hans Dieter),  Bücherauktionen in Deutschland im 17. Jahrhundert,  Bonn,
1981, 203 pp. en LOH (Gerhard), Verzeichnis der Kataloge von Buchauktionen und Privatbibliotheken aus
dem deutschsprachigen Raum, Leipzig, 1995-2002, 3 dln., (dl.1: 1607-1730, IX-317 pp.; dl. 2: 1731-1760,
IX-328 pp.; dl. 3: 1761-1780, V-314 pp.).
Voor de VS: LIVINGSTON (Luther S.), American book-prices current : a record of books, manuscripts and
autographs sold at auction in New York (later: (...) sold in the principal auction rooms of the United Sta-
tes], dl. 1,  New York, 1894-'95 (e.v. tot heden) en MCKAY, George L.),  American book auction catalo-
gues, 1713-1934, a union list, New York, 1937, XXXII-540 pp.
Voor Groot-Brittannië:  List of Catalogues of English book sales, 1676-1900, now in the British Museum
(inl. door Alfred W. POLLARD), London , 1915, XVI-523 pp.; KARSLAKE (Frank),  Book-auction records
(formerly known as “Sale records”), a priced and annotated record of London book auctions  [later:  of
London, Dublin, Edinburgh and Glasgow book-auctions  en  of London, New York and Edinburgh book-
auctions], dl. 1 (03/06/1902 - 27/06/1903), Londen, 1903 (e.v. tot 1943); LIVINGSTON (Luther S.), Auction
prices of books : a representative record arranged in alphabetical order from the commencement of the
English ″Book-prices current″ in 1886 and the ″American book-prices current″ in 1894 to 1904, and in-
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intérêt présentent pour leurs recherches les catalogues de ventes, qu'ils soient aux enchères
ou à prix marqués. Dans ces ils repèrent des textes rares, ajoutent quelques volumes à la
collection d'une ancienne, restituent l'histoire d'un manuscrit, découvrent enfin un nouvel
échelon dans le passé pour identifier la provenance ou l'origine d'un volume. Peu les uti-
lisent pourtant : la masse de documents est énorme, rares sont les bibliothèques qui en pos-
sèdent une collection importante ou consultable, et surtout, les catalogues de ces catalogues
sont peu nombreux. / Par ailleurs, ces catalogues de ventes, existent, servent de documents
de base à ceux qui désirent étudier la bibliothèque d'un collectionneur. Il est en effet évident
que ces travaux sont utiles. Non seulement ils permettent de mieux connaître la personnalité
dudit collectionneur, mais aussi, ils donnent parfois l'occasion de rédiger un catalogue de
fonds précis d'une bibliothèque. Pensons aux excellents ouvrages de P. C. Boeren et d'Albi-
nia de la Mare, sur les collections d'Ablaing et Meijers et sur la collection James P. R.
Lyell. Plus récemment, nous avons un exemple précis d'utilisation des catalogues de ventes
pour l'étude de la bibliothèque d'un particulier dans le travail du regretté N. R. Ker sur
William Hunter. Ker donne deux appendices à son article : le classement des Sales by Auc-

cluding some thousands of important auction quotations of earlier date (Auction Prices of Books, 1), New
York, 1905-1906; MUNBY (Alan Noel Latimer) en CORAL (Leonore), British book sales catalogues, 1676-
1800 : a union list, London, 1977, XXV-146 pp.
Voor Frankrijk: BLÉCHET (Françoise), Les ventes publiques de livres en France : 1630-1750 : répertoire
des catalogues conservés à la Bibliothèque nationale, Oxford/Parijs, 1991, 156 pp.; DAVID (Pascal) en
NOUGARET (Christine),  Collection des catalogues de vente d'autographes et livres anciens imprimés des
libraires et des salles de vente. Inventaire analytique (AB/XXXVIII/1-AB/XXXVIII/353), Pierrefitte-sur-Sei-
ne, 2003, 221 pp.; NORTH (Michael),  Catalogues of French books auctions and sales by private treaty
1643-1830 in the library of the Grolier Club,  New-York, 2004, 306 pp.; VARRY (Dominique),  Quand
l’incunable paraît : les catalogues de ventes lyonnais d’Ancien Régime  in  Revue française d’histoire du
livre, 2003, nr. 118; DAUZE (Pierre, = Paul-Louis DREYFUS-BING), Répertoire des ventes publiques catalo-
guées  de  livres,  autographes,  vignettes,  estampes  et  tableaux.  Index  biblio-iconographique.  T.  1
(janvier/octobre 1894), Parijs, 1895 (e.v. tot 1907). Er zijn ook plaatselijke retrospectieve – de inhoud van
een bepaald depot – zoals PÉLIGRY (Christian) m.m.v. CABROL (Élisabeth),  Les catalogues de bibliothè-
ques du XVIIe, XVIIIe et du XIXe siècles, jusqu'en 1815. Contribution à l'inventaire du fonds ancien de la
Bibliothèque municipale de Toulouse, Toulouse, 1974, [I]-112 fol.
Geografisch wat breder is het werk van LOH (Gerhard),  Die europäischen Privatbibliotheken und Bu-
chauktionen : ein Verzeichnis ihrer Kataloge, 3 dln. (1: 1555-1675; 2: 1676-1689; 3: 1690-1690), Leipzig,
1997-2003, IX-274 + XIII-291 +IX-346 pp.
Voor de recentere periode zijn er eerst voor de openbare verkopingen tussen 1965 en 1982 de overzichten
van MATTERLIN (Ottobar),  La Cote internationale des livres et manuscrits : France, Belgique, Suisse. -
1er octobre 1965/31 juillet 1966, Parijs, 1966 en (...) - 1er octobre 1966/31 juilley 1968, Parijs, 1966 e.v.
(de titel veranderde in Catalogue bibliographique des ventes publiques (...) en breidde uit tot Groot-Brit-
tannië en de VS en uiteindelijk zelfs Monaco). Hij eindigde (zonder de boeken) met ID., Autographes et
manuscrits :  ventes publiques 1982-1985 + SALLERIN (Anne-Marie),  Analyses  graphologiques,  Parijs,
1985, IX-[3]-832 pp. Daarna hebben we L'Argus du livre ancien et moderne. Paris. Répertoire bibliograp-
hique : ventes publiques 1982, 1983, janv.-juil. 1984, Parijs, 1985, 980 pp., gevolgd door een 2de deel:
L'Argus du livre de collection et de l'autographe. Répertoire bibliographique : ventes publiques juillet
1984-juillet 1985, Parijs, 1986, 806 pp. Dan zijn er nog wat kleinere deeltjes: Argus de l'autographe et du
manuscrit. Ventes publiques juillet 1986-juillet 1987, Parijs, 1990, 91 pp., gevolgd door hetzelfde voor de
jaren '87-'88, '88-'89, '89-'90, '90-'91, '91-'92', '92-'93 en '93-'94.
Het was niet onze bedoeling om in deze en verdere voetnoten exhaustiviteit te betrachten, wél van het be-
langrijkste op te sommen. We verwijzen graag verder naar de hoofdstukken “Bibliophily. Book collecting”
en “Book trade. Bookselling” in SAWONIAK (Hendryk) m.m.v. WITT (Maria),  International bibliography
of bibliographies in library and information science and related fields. II . 1979- 1990 , München, 1999,
pp. 215-236 [dl. 1 (1945 – 1978) werd in Polen gepubliceerd onder de titel SAWONIAK (Hendryk), Między-
narodowa bibliografia bibliografii z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrew-
nych, 1945-1978 / International bibliography of bibliographies in library and information sciences and
related fields, 1945-1978, Wrocław, 1985, LXXIII-699 pp.].
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tion où s'est fourni Hunter et les Bookseller's Catalogues and Listings par lesquels Hunter a
également des manuscrits. / Enfin, les catalogues de ventes sont des sources pour l'histoire
de la valeur vénale des livres. L'histoire de l'évolution des prix des manuscrits reste à faire.
Elle présente des difficultés énormes : chaque pièce est unique. Mais on pourrait déjà, à
l'image du travail de Jeanne Blogie sur les livres imprimés, repérer des manuscrits passés
plusieurs fois en vente. / Hélas pour nos disciplines, dans le Répertoire de Jeanne Blogie «
seules les ventes de livres imprimés ont été prises en considération, les livres manuscrits
n'étant signalés que lorsqu'ils ont été vendus avec des imprimés » (t. 1, p. i). Il n'y a pas lieu
de reprocher ce choix qui a permis à l'auteur de mener à bien son travail. Mais cette limite
signalée, il reste encore tous les catalogues de livres imprimés qui comportent également
des manuscrits. L'auteur le signale alors explicitement.”190 We zouden dan wel eens een lijst
willen zien van verkoopscatalogi van manuscripten alleen!? Er bestaan er wel enkele, maar
voor of in verband met Mechelen moeten we de eerste nog zien. Hij merkt verder nog op:
“Dans les deux cas (catalogues de ventes aux enchères et catalogues à prix marqués), la
majorité des catalogues  datent  des xixe et  xxe siècles.  Outre leurs différentes que nous
avons  relevées  dans  le  préambule  de  cette  chronique,  ces  catalogues  sont  une  source
précieuse  pour  l'étude  de  la  librairie  en  Belgique.”  en  “Ce  dernier  exemple  semble
intéressant. Il montre que, de catalogue en catalogue, le contenu des manuscrits se précise.
Ainsi des informations nouvelles s'accumulent-elles à propos de manuscrits et des textes
qu'ils contiennent. N'est-ce pas la meilleure preuve de l'utilité de répertoires de catalogues
de ventes ?”191 We kunnen het alleen maar beamen.

Er werd ook wel wat over die catalogi geschreven, maar dat zijn hoofdzakelijk Fran-
se en Engelse studies.192

Om dit overzicht compleet te maken, dienen we nog wel op te merken dat catalogi
niet altijd van sterfhuizen193 zijn (voor ons interessant omwille van de manuscripten), je had
er uiteraard ook van boekhandels.194

190 BALBERGHE (Emile, VAN), (CHRONIQUE) Les manuscrits et leur histoire. A propos d'un Répertoire des
catalogues de ventes  in  Scriptorium, dl. 40 (1986), nr. 1, (pp. 123-125) pp. 123-124.

191 Ibidem, resp. pp. 124 en 125.
192 BLÉCHET (Françoise), Catalogue de vente  in  Dictionnaire encyclopédique du livre, Parijs, 2002, pp. 471-

473; DACIER (Emile), Des livres précieux sans en avoir l'air : les anciens catalogues de ventes  in  Bulle-
tin du bibliophile et du bibliothécaire, N.R., nr. 3, 1952, pp. 117-142; CHARON (Annie) en PARINET (Elisa-
beth) m.m.v. BOUGÉ-GRANDON (Dominique) (red.), Les ventes de livres et leurs catalogues : XVIIe-XXe
siècle (actes des journées d'étude organisées par l'Ecole nationale des chartes, Paris, 15 janvier 1998, et
par l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, Villeurbanne, 22 jan-
vier 1998), Parijs, 2000, 205 pp; MYERS (Robin), HARRIS (Michael) en MANDELBROTE (Giles) (red.), Un-
der the hammer. Book auctions since the seventeenth century, London/New Castle, 2001, XIV-242 pp.
(niet alleen over Engeland, we vinden hier ook in op pp. 65-87: LANKHORST (Otto S.), Dutch Book Aucti-
ons in the Seventeenth and Eighteenth Century). Zie van die laatste auteur ook ID, Les ventes de livres en
Hollande et leurs catalogues (XVIle-XVIIIe siècles)  in  CHARON (A.) en PARINET (E.) (red.), Op. cit., pp.
11-28.

193 Er zijn wel enkele studies gemaakt over privé-bibliotheken in Frankrijk: BECKMANN (Friedhelm), Franzö-
sische  Privatbibliotheken.  Untersuchungen zu Literatursystematik  und Buchbesitz  im 18.  Jahrhundert,
Frankfurt am Main, 1988, 160 pp.; MARION (Michel), Collections et collectionneurs de livres au XVIIIe
siècle, Parijs, 1999, 570 pp.; MORNET, Daniel, Les enseignements des bibliothèques privées : 1750-1800
in  Revue d'histoire littéraire de la France, jg. 17 (1910), nr. 3, pp. 449-496; VARRY (Dominique), Aperçu
sur les bibliothèques privées de l'Eure confisquées sous la Révolution  in  Annales de Normandie, jg. 45
(1995), nr. 3, pp. 327-351.

194 POLLARD (Graham), The Distribution of books by catalogue from the invention of printing to A.D. 1800,
based on material in the Broxbourne library, Cambridge, 1965, XXIV-427 pp.; TAYLOR (Archer),  Book
catalogues : their varieties and uses, Chicago, 1957, XII-284 pp. (2de ed. 1987); WINANS (Robert B.), A
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Sommige verzamelaars hadden zo hun voorkeuren en naast meer specifiek histori-
sche stukken, troffen we daar mapjes aan die voor deze inventaris niet direct van nut waren,
maar 't is goed om weten. Zo blijken sommige priesters gedichten verzameld te hebben, ge-
schreven n.a.v. de eerste mis van een collega. Zo was er De Wolf, gewezen onderpastoor te
Diest, die  Lofdichten ter gelegenheid van eerste missen, gedaan binnen Mechelen en  Lof-
dichten rakende verschillige kloosters van Mechelen verzameld had, naast Placcaeten, edic-
ten en ordonnantiën van 1753 tot 1793.195 In de bibliotheek van wijlen E.H. Van Zeebroeck,
pastoor te Hever, troffen we ook zo'n combinatie aan:  Gelegenheids-gedichten by eerste
missen, en andere stukken rakende de stad Mechelen, naast  Paquet varia touchant la ville
de Malines.196 De Gentse graaf d'Hane de Steenhuyse liet naast een Chronicon Mechliniense
ook na:  Octroyen verleent  aen de stadt  ende  provincie  van Mechelen,  zedert  den jaere
1252 , tot nu toe, byeen vergadert door Joncker Daniel François Cuypers. in-fol. / Recueil
d'un grand nombre de pièces concernant Malines, parmi lesquelles un inventaire de tous les
privilèges accordés à ceux de la ville et province de Malines [verkocht aan De Craene voor
34 Bfr.].197 Een verzameling verkoopscatalogi illustreert zijn bibliofiele belangstelling: Col-
lection de catalogues de ventes de livres faites à Malines, en 1785. in-12. demi rel.198

Gemakkelijk is het onderzoek van de verkoopscatalogi niet, want zowel redacteurs
als drukkers maakten fouten.

Een eerste reeks bestaat uit fouten te wijten aan onkunde van de drukker als 't op La-
tijnse woorden aankwam. In de lange voetnoot bij  de paragraaf “F. Maneblusserlegende
1687”  zullen  we  wijzen  op  encomium dat  aanzien  werd  als  (het  uiteraard  onbestaande

descriptive checklist of book catalogues separately printed in America 1693-1800, Worcester (Massachu-
setts), 1981, XXXI-207 pp. (catalogi van bibliotheken en vnl. boekhandelaars); RODRÍGUEZ-MONIÑO (An-
tonio),  Historia de los catálogos de librería españoles, 1661-1840. Estudio bibliográfico , Madrid, 1966,
238 pp.

195 SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne en M 2112 (a): Catalogue d'une belle collection de livres de théo-
logie, liturgie, sermonaires, histoire, littérature, sciences et arts, ainsi que d'une grande partie de monnai-
es en argent & en cuivre, Livres rares avec Gravures, Albums, etc., provenant de la mortuaire de feu le
Rév. M. DE WOLF, ancien vicaire à Diest, et d'autres défunts. Cette vente aura lieu lundi 25 octobre 1869,
à 9 heures précises du matin et à 2 heures de relevée, à la salle de vente de M. Ph. VAN BEVEREN, rue de
la Chaussée, N° 19, à Malines. Les livres pourront être examinés deux jours avant la vente, depuis 9
heures du matin à midi et de 2 à 4 heures du soir, Mechelen, 1869, (24 pp.) p. 23, resp. nrs. 516, 518 en
517.

196 [SAM, M 2436 (a)] Catalogue d'une belle Collection de Livres de Théologie, Liturgie, Sermonnaires, His-
toire, Ouvrages à Gravures etc., etc. provenant de la bibliothèque feu M. Van Zeebroeck, en son vivant
curé à Hever et d'autres mortuaires. Cette vente aura lieu Jeudi 8 Février 1872, à 9 heures précises du
matin et à 2 heures de relevée, en la salle de ventes et sous la direction de F. De Blauw, rue de la Chaus-
sée, 19, Malines. Les catalogues se distribuent à la maison susdite au prix de 10 centimes , Mechelen,
1872, (38 pp.), resp. pp. 9 en 10 (beide verkocht aan DB = August De Bruyne). De man (we moeten wel
een slag om de arm houden, want deze catalogi bevatten in de titel ook de woorden “et d'autres défunts”)
bezat ook nog (zie p 17, nr. 294): “294  Proces tusschen degene der stad Antwerpen ter eendere en degene
der stad Mechelen, rakende den maenenblusch. in-4°, fig. rel. (manuscrit).”

197 Bibliothèque de M. le Comte D'Hane de Steenhuyse et de Leeuwerghem, ancien intendant du département
de l'Escaut, Chambellan de S. M. le Roi des Pays-Bas, membre de la première chambre des États Géné-
raux et de l'Ordre Équestre de la Flandre Orientale, Chevalier de l'Ordre Royal du Lion Belgique, etc. etc.
Dont la vente aura lieu à Gand, par le ministère de F. VERHULST, directeur de ventes, en l'Hotel D'Hane,
rue des Champs N° 53, le Lundi 31 Juillet 1843 et jours suivants.  Imprimés.  - Manuscrits. - Estampes. -
Musiques, Gent, s.a. (1843), (XII-299 pp.), p. 286, nrs. 178 en 179. Het gaat hier om graaf Jean-Baptiste
d'Hane de Steenhuyse (1757-1826), zie VARENBERGH (Emile),  HANE-STEENHUYSE (D'), famille  in  Bio-
graphie Nationale, dl. 8, Brussel, 1884-85, kol. 680-682.

198 Bibliothèque de M. le Comte D'Hane de Steenhuyse (...), p. 253, nr. 2758.
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woord)  encornium, wat leidde tot het klasseren van een lofdicht op St.-Romboutstoren in
een gedeelte over de “Incendie de la Tour de St-Rombaut, 1687.” De verkopers/redacteurs –
die nog over geen typemachine beschikten – gebruikten ook nog Latijnse termen (of namen
ze over) die de drukkers (in ons voorbeeld niet vermeld op het voorblad) niet (meer) kenden
en dan zie je daar plots in een catalogus een oudere vermeld staan “cum protüs”, wat alleen
maar kan zijn “cum pretiis” ('met prijzen').199 Zelfs in 't Nederlands werden zo'n zetfoutjes
gemaakt, al ontdekt iedereen dat gemakkelijker. Zie bijv.  bloeykeus i.p.v.  bloeykens in de
catalogus van Pansius uit 1851.200

Na alle regimewisselingen met hun verschillende taalpolitiek, stellen we in de be-
schrijvingen soms ook een mengeling vast van Frans en Nederlands, zoals in de catalogus
van lakenhandelaar en kroniekschrijver Frans Schellens.201 't Zal voor die vaklui wel niet ge-
makkelijk geweest zijn, maar het noopt ons ook tot een nog kritischer blik op deze “bron-
nen”.

Zeldzaam is zo ook de inlassing van een Latijns zinnetje. In een overigens Neder-
landstalige catalogus uit de vroege Belgische Tijd202 staat als nr. 279: “Siré, historie van O.
L. V. van hanswyk et 4 autres.”. “et quatre autres” staat er dikwijls achter, er werd dus ook
met Frans gemengeld; het is een overgangsperiode waarbij men niet goed wist welke taal te
gebruiken en oude gewoonten de overhand namen. Belangrijker is wat onder het volgende
nr. (280) staat: “Nota : Nemini persuasum iri debet, volumina adjuncta nullius esse pretii;
omnia ferè sunt opera valdè bona et ascetica : id enim solummodò factum ob temporia bre-
vitatem.”  ('niemand moet denken dat de samengevoegde boeken waardeloos zijn; het zijn
bijna allemaal zeer goede en ascetische werken; dit is slechts gedaan omdat er weinig tijd
was'). Men mikte dus blijkbaar op een publiek dat dit wel zou begrijpen!

Voorzichtigheid is ook altijd geboden wat de opgave van auteurs en titels betreft,
want de verkoper is niet altijd even deskundig of nauwgezet. Laten we één voorbeeld geven
uit  één van de oudste  verkoopscatalogi,  nl.  die  van aartsdiaken en vicaris-generaal  kan.
Franciscus van den Driessche, gezonken als koorlijk in St.-Romboutskerk op 11/01/1684,
nadat hij “subiet op de straet gestorven” was.203 Op p. 29 lezen we hier: “Leven ende Mira-

199 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue de livres, Dont la vente publique se fera le 24 juin
1816 et jour suivant, à 9 heures du matin et à deux heures de relevée, en argent décimal et cinq pour cent
en sus, en la maison d'ANDRÉ DE KAA, rue d'Anvers, N.° 234, à Malines, où les catalogues se distribuent
moyennant 5 centimes. L'on commencera par le N.° premier, s.l. (Mechelen), 1816, (21 pp) p. 7: “35  Cat.
librorum C. Hoynek (sic) van Papendrecht. MSS. cum protüs. Item cat. generalis ex diversis catalogis cum
protüs in 1 vol.”.

200 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue d'une bellle collection de livres, délaissés par feu Mr

Joseph-Théodore Pansius, en son vivant avocat au ci-devant Grand-Conseil de Malines. Dont la vente pu-
blique aura lieu le 14 Janvier 1851 et jours suivants avec augmentation de 10 pour cent, le matin à 9
heures et l'après-midi à 2 heures, à la salle de vente de la veuve Passy, Son A, N° 284, vis-à-vis de la Ca-
thedrale de S. Rombaut à Malines. On les pourra voir et examiner la veille de la vente de 9 heures à midi
et de 2 heures de relevée. Les Catalogues se distribuent chez la veuve PASSY au prix de 10 centimes. La
vente commencera par le N° 1, Mechelen, 1851, (19 pp.), p. 11: “198  Den advocaet der Mechelsche
bloeykeus dienende tot antwoord à la grecque en verscheyde andere stukken over den Mechelschen ma-
nenblus, in -4.”

201 [SAM, M 2629 (a)] Catalogue d'une belle collection de livres, la plupart concernant la de ville de Mali-
nes, délaissés par feu Monsieur Fr. Schellens, dont la vente publique aura lieu au domicile et sous la di -
rection du Sieur Van Beveren, directeur de ventes, rue de la chaussée, à Malines, Le Lundi 12 Janvier
1857, à 9 heures du matin, et à 2 heures de relevée, Mechelen, s.a. (1857), 20 pp.

202 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogus eener verzameling van theologieke en historieke boe-
ken, agtergelaeten door eenen pastor uyt de Luyksche Kempen; De welke publiekelyk zullen verkogt wor-
den ten verkoop-zael van de weduwe PASSY, regt over den Toren, te Mechelen, op Dynsdag elfsten Meêrt
1834, van twee tot vyf ueren des na-middag precies, s.l.n.d. (Mechelen, 1834), s.p.

203 [SAM, M 2450 (a)]  Cathalogus librorum bibliothecæ quondam Praenobilis, & Rev.di Ad.um ac Amplis.mi
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kelen van den H. Rombout door Peeter Nielis, Mirakelen vanden H. Franciscus Xaverius  2.
Tom.” De tweede titel geeft niet voldoende informatie om het werk te kunnen identificeren;
het hoeft niet per se Mechels geweest te zijn, misschien Eere der reliquien204 (door een ano-
nieme jezuïet, soms toegeschreven aan Adriaan Poirters) uit 1683 en toen nog maar net ver-
schenen dus of het twintig jaar oudere werk van pater Ph. Fr. Taisne205. Wél Mechels was
Mirakelen ende Weldaden206. Je moest ze als koper dus echt wel eerst even kunnen bekijken.
Het eerste stelt ons voor nog groter problemen, want hier hebben we wél een auteur (een
zgn. Peeter Nielis) en een titel (Leven ende Mirakelen van den H. Rombout). Zoiets heeft
echter nooit bestaan! Het gaat terug op het Latijnse werk van kapitteldeken Joannes van
Wachtendonck, die in 1638 bij Hendrik Jaye zijn Vita, passio et miraculi sancti Rumoldi pu-
bliceerde.207 Het jaar daarop verscheen er een vertaling van door de pastoor van St.-Jans-
kerk.208 Jan Jaye, zoon van Hendrik die de eerste Latijnse en Nederlandse uitgave gedrukt
had, liet die laatste in 1667 opnieuw drukken.209 Tegelijkertijd verscheen een ander werk: het
te Brussel in 1607 ook weer in 't Latijn uitgegeven werk Historiae et antiquitatum urbis et
provinciae Mechliniensis libri III van Jan Baptist Gramaye verscheen nu in vertaling als

Domini J. Francisci van den Driessche, Canonici Graduati, ac Archidiaconi Ecclesiæ Metropolitanæ Divi
Rumoldi, necnon Ill.mi & Reverendis.mi Domini Archiepiscopi Mechl. Vicarij Generalis. Qui Libri Publicâ
Auctione vendentur Mechliniæ Die       1685. & seqq., Mechelen, s.a. (1685), 50 pp.

204 Eere der reliquien van den H. Franciscus Xaverius door Mirakelen door-luchtigh die geviert worden inde
Kercke der Societeyt Jesu tot Mechelen, Ieper, 1683, 208 pp.

205 TAISNE (Philippus Franciscus), Het leven, apostolycke deughden, gheduerighe mirakelen, ende glorie van-
den H. Franciscus Xaverius vande Societeyt Jesu, grooten apostel van Indien ende Iaponien, seer wonder-
baer in syn leven, ende naer syne doodt. Naementlyck in het verwecken van twee-en-vyftigh dooden. Eerst
in het kort by een vergadert uyt veel Schrijvers ende nu in desen tweeden druck seer vermeerdert, Antwer-
pen, 1663, [32]-1014-[66] pp. Wat hij bij zijn bronnen opgeeft als het te Antwerpen uitgegeven  Van de
weldaden ende Mirakelen van den H. Xaverius, die te Potamus, Napels, ende elders zijn geschiet in't Iaer
1652.1656.1658., was eigenlijk een Latijns boekje van een anonieme Antwerpse jezuïet:  S. P. Francisci
Xaverii Indiarvm apostoli beneficia et miracvla, Potami, Neapoli et alibi facta annis 1652, 1656, 1658 ,
Antwerpen, 1658, [31]-[1 blanco]-265-[3] pp.

206 Mirakelen ende Wel-daden ver-kreghen door het aenroepen van den H.P. Franciscus Xaverius Aen syne
HH. Ge-approbeerde Reliquien Rustende in de Kercke vande Societeyt Iesu tot Mechelen, Mechelen, 1660,
92-[II] pp. (eerst [12] pp.  Lof-dicht ter eeren vanden rechten erm vanden H. Franciscus Xaverius Waer
van (…)). Het SAM heeft ook een convoluut (M 2740 (a) /A-E) met dit deel plus vier vervolgen in 't Frans
(1660-1665), maar volgens Beatrix ACKX [Mechelse doeken over Franciscus Xaverius  in  De zeventiende
eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, jg. 14 (1998), afl. 1 (Ad maiorem Dei
gloriam. Jezuïeten in de Nederlanden), (pp. 95-104) p. 96; zie ook [SAM, M 9499 (b)] ID., Dertien schil-
derijen over het leven van Sint Franciscus Xaverius in de oude jezuïetenkerk te Mechelen, de huidige Sint-
Petrus-en-Pauluskerk. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling KUL, Leuven, 1996] zouden de Nederlands-
talige vervolgen op die eerste editie van 1660 waarschijnlijk verloren zijn gegaan, doch niets is minder
waar. In het convoluut M 2782 (a) /A-C heeft het SAM het eerste deel plus het Vervolgh op de Mirakelen
ende nieuwe weldaeden (…) uit 1661 en het Tweede vervolgh op de Mirakelen ende andere nieuwe wel-
daeden uit 1662. De KUL bezit in de Maurits Sabbebibliotheek van de Godgeleerdheid het eerste deel plus
het tweede vervolg (niet het eerste vervolg) en bovendien het Derde vervolgh. Neghen nieuwe wel-daeden
(...) uit 1664 en het Vierde ver-volgh nieuw-gheapprobeerde mirakelen en wel-daeden (…) uit 1665.

207 I[oannes] V[AN] W[ACHTENDONCK],  Vita, passio et miraculi sancti Rumoldi archiepiscopi Dublinensis,
apostoli Mechliniensis, & martyris, Mechelen, 1638, [8]-79-[1] pp.

208 Het Leven, t Lyden, ende Mirakelen van den H. ROMBOVDT, Artsch-bisschop van Dublin, Apostel ende
Martelaer van MECHELEN. Ghemaeckt in't latyn door den Edelen ende seer eerw. Heere H. IOANNEM
VAN WACHTENDOCK Deken der  Metropolitane Kercke van S.  Romboudt,  Ende Raed van zijne Ko-
ninglijcke Maiesteyts grooten Raede. Overgheset inde Neder-landsche taele door H. FRANCHOYS VAN-
DEN BOSSCHE, Pastoor van S. Jans Kercke, Mechelen, 1639, [XIV]-80 pp.

209 Het leven, 't lyden, ende mirakelen, van den H. Romboudt, artsch-bisschop van Dublin, apostel, ende mar-
telaer van Mechelen, Mechelen, 1667, [16]-76-[4]-78-[2] pp.
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Historie der Antiquiteyen vande Stadt ende Provincie van Mechelen (…).210 De vertaler hier-
van was ene P. de Nielis! Dit zal wel Petrus de Nielis geweest zijn, kapelaan in de kerk van
O.L.V-over-de-Dijle, die daar op 27/06/1669 begraven werd als kerklijk (Capellanus hûiûs
Ecclesiæ). Hij stond er vermeld (Heer Peeter de Nielis 1629.) op de koperen pilaar van de
St.-Antoniuskapel van het Hoveniersambacht en zijn grafschrift stond onder het beeld van
de apostel Petrus in de beuk van de kerk: “D. O. M. / B. Petro, / Apostolorum Principi , /
Principum Patri , / Petræ Ecclesiæ , / D. PETRUS DE NIELIS P. C.” (de “P. C”. staat ver-
moedelijk voor presbyter capellanus)211. Meer is er niet van geweten. Vooropgesteld dat het
een Mechelaar van geboorte was, zijn er twee kandidaten: een Petrus Nielis werd slechts een
half jaar na de andere gedoopt, nl. op 27/02/1597 (zoon van Fransois en Mayken Cocx, wo-
nend “De Dele”), maar waarschijnlijker is de figuur van Petrus De Nilis, zoon van Petrus en
Margareta  Snijers,  gedoopt  in  St.-Jansparochie  op  23/09/1596.  De  ouders  hadden  op
28/07/1595 in St.-Romboutsparochie hun ondertrouw gedaan, maar Magriet was van Ant-
werpen en ze zijn daar getrouwd. Zijn peter was magister Godefridus Snijers (cuius nomine
levavit Dominus Johannes Paludane212 pastor S. Petri). De ouders kregen nog zes andere
kinderen, maar bij dochter Maria, op 26/03/1600 gedoopt in St.-Jansparochie, was aartsbis-
schop Matthias Hovius peter. 't Was dus echt niet de eerste de beste familie! Met die 1667-
uitgave heeft drukker Jan Jaye de twee boekjes blijkbaar samen ingebonden, waardoor we
een titel krijgen “Het Leven ... Van Den H. Romboudt, Artsch-Bisschof Van Dublin ... Ghe-
maeckt In't Latyn ... Over-geset Inde Nederlandtsche Taele, Door ... F. Van Den Bossche ...
Waer  by  is  Gevoeght  de  Chronycke  Van  Mechelen,  Beschreven  in  de  Latynsche  Taele
Door ... J.B. Gramaye ... Ende Nu Over-gheset Inde Neder-landtsche Taele tot beter ver-
staenbaerheyt  van het  leven  ende Mirakelen  van den H.  Rumoldus,  Patroon der  selver
Stad ... Door ... P. de Nielis”. Het foutje in onze catalogus is deze keer dus niet aan de druk-
ker te wijten: het is de redacteur die zich hier vergist heeft en gemakshalve de gegroepeerde
titel van het convoluut ingekort heeft tot de titel van het eerste vertaalde werk met de naam
van de vertaler van het tweede dat hij niet noemt; en tegelijk werd dan maar een boekje over
de mirakelen van St.-Franciscus-Xaverius verkocht omdat het paste bij de mirakelen van
St.-Rombout. Was het zo bekend dat het niet nodig was om het beter te beschrijven? Of was
het maar indicatief en papierbesparend en moest je alles maar komen inkijken? Die catalogi
zijn tenslotte geen bibliografieën, maar slechts verkoopsinstrumenten!

Zelfs wanneer we niet zo direct opvallende fouten zien staan, moeten we verkoops-
catalogi heel kritisch blijven benaderen. In een voetnoot bij EE XIII 1 tonen we het pro-
bleem aan van een door drukker-boekhandelaar Jacques Dierickx gekocht manuscript, dat

210 Historie der Antiquityten vande Stadt ende Provincie van Mechelen, ghedeylt in dry Boecken, beschreven
inde latynsche tale door den Hooghgeleerden Heer,  J.B. Gramaye, Prost van Arnheym, ende Historie
schryver der Prince in 't Jaer 1607 ende nu over-geset inde Neder-Landtsche taele tot beter verstaenbaer-
heyt van het leven ende Mirakelen van den H. Rumoldus, Patroon der selver Stadt, Mechelen, 1667, 80 pp.

211 EYNDE (R., VAN DEN), Op. cit., dl. 1, Brussel, 1770, pp. 182 en 233. Het grafschrift werd ook nog eens
weergegeven in  AZEVEDO COUTINHO Y BERNAL (Gerard Dominique en Joseph Felix Antoine François,
DE)], Table Généalogique de la Famille de Corten, Patrons Laicqs des Canonicats de l'Église Collegiale
de Notre Dame au dela de la Dyle à Malines, avec quelques pièces y annexées touchant l'érection du
Chapitre &c. Ou on a joint pour plus ample connoissance un Abrégé Chronologique de l'État de cette Ég-
lise avant son Érection en Collegiale. Comme aussi la liste des Prevosts, Doyens, et Chanoines, Avec leurs
Epitaphes, les Inscriptions Sepulchrales des Personnes Nobles ou Celebres enterrées danse cette Église
dont on donne ici plusieurs Figures gravées en taille douce, comme aussi le profil de la ditte Église , Leu-
ven, 1753, s.p.

212 Joannes Paludanus (1565-1630) of Jan Van den Broeck, uit Cassel, pastoor van St.-Pieterskerk te Meche-
len en daarna kanunnik en plebaan van St.-Pieterskerk te Leuven en professor aan de universiteit daar.
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toch in de bibliotheek belandde van kan. Ferdinand de Crane, zoon van Karel de Crane
d'Heysselaer uit wiens bibliotheek Dierickx het kocht, terwijl de bibliotheek van die laatste
nochtans gewoon aan de zoon overgelaten werd.

Het grote probleem van een verkoopscatalogus is dat het, net als bij een boedelin-
ventaris, een tijdopname was: ze geven weer wat het bezit was op een bepaald moment, na
overlijden of bij geldnood. En was dat wel het volledige bezit? Misschien waren er nog boe-
ken of manuscripten ontleend (zie de aankondigingen in weekbladen) of hadden de erfgena-
men wat  achtergehouden.  Het  zijn  ook cumulatieve inventarisaties  en geen aankoop- of
leeslijsten. Heeft die erflater ze wel allemaal zelf gekocht, laat staan gelezen? Wat was het
aandeel van erfenissen en schenkingen? Er kan een heel leven of een hele carrière over ge-
gaan zijn om die bibliotheek samen te stellen. Het was slechts een eindpunt en een nieuw
begin voor anderen. En om te weten wie een bepaald nummer kocht, moeten we beschikken
over een exemplaar dat geannoteerd werd met prijzen en nog zeldzamer met namen van ko-
pers.

Tegenover al dat negatieve, staat dan weer dat we soms onverwachte pareltjes aan-
troffen in de hier verkochte bibliotheken van erflaters van buiten Mechelen. Zo stond er een
manuscript “Profyt en genoechte des geestelycken staets, Mss. flamand de 92 ff. sur papier,
traduit sur l'original latin du R. P. Jérôme Plato213, S. J., par le Père M. Myricianus, gardien
de Malines. 1600-1605.” in de catalogus van wijlen pastoor Vermeulen van Sint-Katelijne-
Waver e.a.214 Het gaat hier om een vertaling van PLATUS215 (Hieronymus) S.J., De bono sta-
tus religiosi libri tres, Rome, 1590, [VI]-601-[I] pp. In de catalogus van wijlen pastoor Al-
bert van Boma e.a. vonden we dan weer, naast een zeldzame band over de torenbrand216 een
exemplaar van kan. Van Gestels Historia archiepiscopatus met bijgeschreven nota's en cor-

213 PLATUS (Hieronymus) S.J., De bono status religiosi libri tres, Rome, 1590, [VI]-601-[I] pp. Zie over hem
in JÖCHER (Christian Gottlieb),  Allgemeines Gelehrten-Lexicon, Darinne die Gelehrten aller Stände so-
wohl männ- als weiblichen Geschlechts, welche vom Anfange der Welt bis auf ietzige Zeit gelebt, und sich
der gelehrten Welt bekannt gemacht, Nach ihrer Geburt, Leben, merckwürdigen Geschichten, Absterben
und Schrifften aus den glaubwürdigsten Scribenten in alphabetischer Ordnung beschrieben werden, dl. 3
(M-R), Leipzig, 1751, kol. 1627.

214 [SAM, M 2456 (a)] Catalogue d'une belle collection de livres de théologie, liturgie, sermonnaires, histoire
et littérature, ainsi que de quelques tableaux et gravures, provenant des mortuaires du Rév. Monsieur Ver-
meulen curé à Wavre-Ste-Catherine, de M. B.... vicaire à Bruxelles, et d'autres défunts. Cette vente aura
lieu Mardi 18 Octobre 1870, à 9 heures précises du matin et à 2 heures de relevée, en la salle de ventes de
F. DE BLAUW, successeur de  PH. VAN BEVEREN, rue de la Chausséée, N° 19, Malines, Mechelen, s.a.
(1870), p. 17, nr. 405.

215 Zie over hem in JÖCHER (Christian Gottlieb), Allgemeines Gelehrten-Lexicon, Darinne die Gelehrten aller
Stände sowohl männ- als weiblichen Geschlechts, welche vom Anfange der Welt bis auf ietzige Zeit gelebt,
und sich der gelehrten Welt bekannt gemacht, Nach ihrer Geburt, Leben, merckwürdigen Geschichten,
Absterben und Schrifften aus den glaubwürdigsten Scribenten in alphabetischer Ordnung beschrieben
werden, dl. 3 (M-R), Leipzig, 1751, kol. 1627.

216 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyn] Catalogue d'une superbe Collection de Livres, objets d'Art & An-
tiquités, provenant de la mortuaire de feu le Rév. M. Albert, en son vivant Curé à Bomai, et d'autres Dé-
funts, consistant en Ouvrages de Théologie, Sermonnaires, livres d'Art et d'Architecture, Albums, Gravu-
res, Costumes, une collection complète des ouvrages de Conscience, Snieders, Ecrevisse et autres écri-
vains flamands; plus une riche collection de Minéraux, Coquillages, Objets d'art et Antiquités, Tableaux,
Médailles en or, argent et cuivre, Porcelaines, Montres en or, argent et cuivre, Boîtes incrustées en nacre,
Armures antiques, Coffre chinois, Boussole, etc. La vente se fera aux conditions ordinaires Mardi 14 Juil-
let 1863, et le lendemain, s'il y a lieu, à 9 heures du matin et à 2 heures de relevée, en la salle de ventes et
sous la direction de PH. VAN BEVEREN, rue de la Chaussée à Malines. Les livres et les Objets d'art
pourront être examinés deux jours avant la vente, Mechelen, s.a. (1863), (20 pp.), p. 444: “446  De Me-
chelschen torenbrand of proces tusschen degene der stad Antwerpen en degene der stad Mechelen. Volle-
dig. 16 stukken in 1 boekdeel. Raer.”
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recties door kan. Foppens.217

Een ander en neteliger onderwerp betreft de kronieken, annalen en geschiedenissen
die we niet konden thuisbrengen. In de voetnoten bij het inventarisgedeelte staan nog andere
voorbeelden vermeld, maar er blijven er nog meer over. Wanneer de catalogi te weinig in-
formatie geven, is gissen zinloos.

Zo verkocht de weduwe van de laatste heer van Rijmenam in 1802 voor 8 Ffr. aan
[J.-B.] Brasseur “Eene kronyke beginnende van S. Rombout en meer andere gevallen meest
raekende Mechelen met eenen index MS. dik vol.”218 In de catalogus van de hierboven ver-
melde advocaat Pansius werden in 1851 een handschrift “Opkomst der schole, O.-L.-Vrouwe
der Engelen, manuscrit”, “Een pak cronycke van Mechelen” (allicht slechts de gedrukte van
kan. de Azevedo) verkocht, naast het handschrift “Chronique, avec une déscription de Ma-
lines, manuscrit très-curieux”.219 Iets zoals het eerste (waarschijnlijk weer afleveringen van
de Azevedo dus) troffen we aan in de catalogus van de priesters P.-J. Mahau en F. Gilis:
“Chronycke van Mechelen; 4 deeltiens met plaeten, ongeb.” (verkocht voor 1,5 Ffr.).220 Nog
zoiets in meerdere delen en waar ook niet bij stond dat het een handschrift was, was de ver-
melding “Kronyke van Mechelen, 3 deelen” in een catalogus met boeken van onbestemde
herkomst uit 1818.221

Pieter Wouters, kanunnik van de Lierse Sint-Gummaruskerk (waar hij als significa-
mus in keizerlijke dienst trouwens niet resideerde) en bibliothecaris van de Kon. Bibliotheek
geweest222, liet zelf ook een grote bibliotheek223 na, waarin we enkele interessante Mechelse
manuscripten vonden, zoals “Œuvres poétiques de J. F. Foppens imprimés & MSS. regar-

217 Ibidem, p. 13: “313  Van Gestel. Historia archiepiscopatus Mechliniensis. Hagæ Comitum 1725, 2 vol. in-
fol. rel. en un exempl. De la bibliothèque Foppens avec notes et corrections écrites par lui.” [in marge:
rechts “ordinaire” en links “?-50”].

218 Catalogue d'une très-belle Collection de Livres, (...) à la maison de la veuve DE CUYPERS de Rymenam ,
Brussel, s.a. (1802), p. 111, nr. 1620.

219 Catalogue d'une bellle collection de livres, délaissés par feu Mr Joseph-Théodore Pansius, (...), Mechelen,
1851, resp. pp. 5 (nr. 44), 11 (nr. 195) en 19 (nr. 423).

220 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue d'une très-belle collection de livres délaissés par feu
Messieurs P.-J. Mahau, curé, et F. Gilis, Vicaire de la commune de Ternath; Dont la vente publique se fera
au domicile de B.-L. LAUREYS, aux Bailles de fer à Malines, jeudi 13 juin 1822, et jour suivant, le matin
à neuf et l'après midi à deux heures, en monnaie décimale et au comptant, avec augmentation de 5 cent.
par franc. Ce catalogue se distribue chez les susdit Laureys, au prix d'un sol. On commencera la vente par
n.° 679, Mechelen, s.a. (1822), (53 pp.) p. 10, nr. 111.

221 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue de Livres Dont la vente publique se fera en francs et
centimes par franc en sus, Mardi le 5 Mai 1818, à 9 heures du matin et deux heures de relevée, dans la
maison de Philippe-Jacques de Laddersous, aux bailles de fer, n.° 331, à Malines, où le catalogue se dis-
tribue moyennant 5 centimes. Nota. On commencera la vente par N.° 1, fol. 1.° - Après la vente des livres,
on vendra plusieurs tableaux de différens maîtres, s.l. (Mechelen), 1818, (24 pp.) p. 10, nr. 164.

222 Uitvoerig beschreven in LA SERNA SANTANDER (Carlos Antonio, DE),  Mémoire historique sur la biblio-
thèque dite de Bourgogne, présentement bibliothèque publique de Bruxelles, Brussel, 1809, pp. 63-75.

223 Catalogue des Livres de la Bibliotheque de feu Monsieur Pierre Wouters, Prêtre, Chanoine de l'église col-
légiale de S. Gomer à Lierre en Brabant, Trésorier & Bibliothécaire de Sa Majesté Apostolique, &c. Rédi-
gé et mis en ordre par JOS ERMENS, Imprimeur-Libraire. La vente de cette Bibliotheque (sic) commence-
ra Lundi le 26 Mai 1794 à 9 neuf heures du matin & à deux heures après-midi, au jardin de S. Géorge rue
des Alexiens, à Bruxelles, sous la direction du Rédacteur, Brussel, s.a. (1794), (733 pp.) pp. 604-606: II.
La province et seigneurie de Malines.
Over de redacteur van deze en vele andere catalogi, de Brusselse drukker/boekverkoper Joseph (of Josse)
Ermens (1736-1805), zie  ERMENS JOSEPH,  imprimeur-libraire de Bruxelles  in  Biographie universelle
(Michaud) ancienne et moderne, ou histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous
les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs
crimes, dl. 12, Parijs, 18552, pp. 557-558.
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dant principalement la ville & les archevêques des Malines. f.” (p. 605, nr. 5827) en “Dit es
die ordinancie van de Wollewevers van Mechelen. MSS. sur velin fo.” (p. 606, nr. 58343tio).
En dan waren er  nog twee nummers  over  de Grote Raad: “Etabisement  (sic)  du grand
conseil à Malines avec un catalogue des presidens , conseillers, &c. MSS. fol.” (p. 606, nr.
58342do) en “Vervolg der cronyck van Mechelen, behelsende den oorsprong van den grooten
raedt, &c. MSS. fol.” (p. 605, nr. 58232do). Nu bestaan er zoveel handschriften over de stich-
ting en leden van de Grote Raad, die wij hier niet opgenomen en behandeld hebben, omdat
het geschiedschrijvingen zijn en geen kronieken. Het laatste nummer lijkt dat wél te zijn,
maar er is ons echter ons geen manuscript bekend met die titel. Het is ook niet de titel van
een gedrukt deeltje van kan. G. D. de Azevedo! De paar bladzijden die hij wijdt aan de in-
stelling van het Parlement van Mechelen in 1473, staan in het in 1758 verschenen 12de stuk,
getiteld “Chronycke van Mechelen, Ten tyde der Regeringe van Hertogh CAREL van Bour-
gondiën den Stouten, ofte Strydtbaeren toegenaemt. Van den Jaere 1467 tot den Jaere 1476.”

Enkele konden we met de opgegeven data niet identificeren met ons nog bekende
kronieken. Zo noteerde J.-B. Brasseur in de catalogus van Nuewens224 “Corte jaer geschie-
denisse van het jaer 640 tot 1677 van de stad en provinciën van Mechelen ende varia , in-
4to. vélin.”, had burgemeester P. Pierets de Croonenburg225 een “Cronynck (sic) van Meche-
len, beginnende met het jaer 400 en eyndigende met 1464. Mss. in-fol.” (verkocht voor 10
Bfr.)  plus  een  “Manuscrit  du  XVIIe  siècle  bien  écrit.”  (geen prijs)  en  bezat226 kan.  Jan
Schœffer een “Chronycke beginnende met Christus geboorte tot 1612. Manuscrit in-4° demi
rel.”, die we zelfs niet per definitie als louter Mechels durven beoordelen.

Van andere kwam de titel niet overeen met de ons bekende exemplaren. De bekende
Willem Verhoeven bezat een “Chronycke van Mechelen uyt die van Luyck. Vermaerde man-
nen uyt het Capittel van St. Rombout. Beschryvinge van Mechelen met 23 zoo historische
als staetkundige stukken. Handschrift in-fol. M. R. D.”227 en Gaspard De Servais had niet na-

224 [BRASSEUR (Jan-Baptist)],  Vente d'une riche et rare collection de manuscrits et livres imprimés, Qui se
fera par le ministère du Notaire DUPREZ au plus offrant, en monnaie décimale & cinq centimes par
Franc en sus, ( Lundi 1 Avril 1811. ) le matin à dix heures & l'après diner à trois heures précises, Rue de
l'Hopital N.° 455 Sect. 8. Sous la direction de J. B. COLLAERT. La description de cette belle Collection,
ayant pour Titre : Notice succinte d'une Collection unique de Manuscrits inédits, rares & curieux [préci-
eux], concernant l'Histoire Belgique; Suivie d'une description Bibliographique de Livres imprimés, Parmi
lesquels on trouve plusieurs Morceaux dignes de l'attention des Curieux.  Rédigée par un amateur, s.l.n.d.
(Brussel, 1811), ([II]-237 pp.) p. 150, nr. 1929 (dit staat tussen de boeken, maar daar zijn toch ook nog
handschriften bij).

225 [SAM, M 2616/A (a) plus een ex. met prijzen in de catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue des livres
de la bibliothèque de feu monsieur P. A. J. Pierets de Croonenburgh, chevalier de la légion d'honneur etc.,
Dont la vente publique aura lieu à Malines, à la maison du défunt, rue du Brul,  Son D N° 569, le Lundi, 25
Juin 1838, et jours suivants, de 9 heures du matin jusqu'à midi, et de 2 heures de relevée, jusqu'à 6 heures
du soir. Prix. de ce catalogue 50 centimes au profit de l'Hospital des Incurables à Malines, Mechelen, s.a.
(1838), (135 pp. + 8 pp. Supplément + 3 x 1 ongenummerde pagina Supplément), resp.  pp. 105 (nr. 1881)
en 106 (nr. 1883).

226 [SAM, M 1962 (a)] Catalogue des livres de la bibliothèque délaissée par feu le Rév. Mr. Jean Schæffer
chanoine titulaire du chapitre métropolitain et archiviste de l'archevêché. La vente aura lieu à Malines,
par le ministère des Notaires De Keersmaecker & Van Melckebeke, le 1 juillet 1878 & jours suivants, en
la salle de ventes du sieur F. De Blauw, aux Bailles de Fer, Mechelen, s.a. (1878), (70 folia), fol. 25r°, nr.
783.

227 [SAM, M 1954 (a), plus M 9159 (a) in catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue des livres de la biblio-
thèque de feu Monsieur Guilleaume-François Verhoeven; Contenant un grand nombre d'éditions origi-
nales et primitives , d'ouvrages rares et recherchés , ainsi que de pièces fugitives sur l'histoire de ces
pays , dont la vente publique se fera lundi premier Octobre 1810, et jours suivons , le matin à neuf heures
et l'après'-midi à 2 heures , dans la maison mortuaire à Malines , aux bailles de fer , sect. A, N°. 331 , oc -
cupée par PHIL. JAQ. DE LADDERSOUS, marchand, chez qui le Catalogue se distribue au prix d'un escalin,
ou 63 centimes, Mechelen, s.a. (1810), ([II]-270-[1] pp.) p. 188, nr. 2775 (volgens het ex. van De Bruyn
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der  genoemde “Verscheyde Memorien van geschiedenissen raekende de stadt  Mechelen.
Mss. in-fol.”228.

De enorme verzameling van August De Bruyne bevatte “un petit ms. concernant
Malines  au  XVIe  siècle”229 en  enkele  onvindbare  geschiedenissen230:  een  “Corte  bescry-
vinghe vande revolte geschiet in ende omtrent Mechelen . . . XVIe eeuwe, 1731. / Ms. in-12,
rel., vél.”, “Mechelsche dapperheyt getoont in het bemachtigen van seker kasteel (van Zel-
laer op Bonheyden) .  .  .” en dan nog onder de paragraaf “Révolution brabançonne” een
“Chronique concernant les affaires à Malines et ailleurs, 1788. / Ms. in-12. Curieux.” en
een “Verhael van den gelukkigen inval . . . der Patriotten . . . M. DCC. LXXXIX. / In-8,
cart[.] / Contient: Omstryminge van Mechelen den 13 dec. 1789.”

De nalatenschap van kan. G. D. de Azevedo hebben we bewust tot het laatste be-
waard, niet alleen omdat hij zelf zo'n bekende kroniekschrijver was, maar ook en vooral om-
dat we hier enkele bijzondere stukken zagen staan die we tot onze grote spijt nog in geen en-
kel openbaar archief of bibliotheek konden terugvinden. Na een “Fondatio Collegii Mechli-
niensis per Cl. Verrydt. MSS.”231 vonden we hier twee nummers verder een “Chronycke van
Mechelen uyt die der Canoniken Regulieren van Tongeren, Handschrift  van 172 bladzy-
den.”, onmiddellijk gevolgd door “De zelve kleynder Formaet.”232. Dan had hij ook nog een
“Beschreyvinge van de Stadt van Mechelen, Fransch en Vlaemsch. Handschr.”, “De Ge-
drukte Chronycke van Mechelen tot het jaer 1568 door M. de Azevedo met des zelvs eygen-
handige vermeerderingen; Latijn, Frans ende Neder-duytsch, 2 deelen.” en een “Extract uyt
een ouden geschreven Boeck der geschiedenissen der Stadt Mechelen. Handschr.”233 Last
but not least, prijkte er een “Chronycke van Hendrick Preuveners , Handschrift”.234 Het is
onbekend wat voor kroniek dit was, maar het kan maar over één persoon gaan. Zo iemand
(zijn familienaam werd op vele manieren gespeld: Preveners, Preuveneer, Preuvener, Preu-
veners, Previnaers, Proveners, Proveneers, Prueveneers, Pruveners, Pruveneers), nl. Hend-

samen met het voorgaande [Van Huldenberghe,  Geboorte-linie (...)] verkocht voor 10 Ffr.); een  escalin
was een schelling, 1/20ste van een pond.

228 [SAM, M 1953 (a)] Catalogue des livres de la bibliothèque de feu monsieur Gaspard-Joseph de Servais;
Dont la vente  se fera en argent de change de Brabant, et cinq pour cent au-dessus du prix, dans la mai-
sons des Messieurs DU TRIEU, rue de l'Ecoutette, sect. E, N° 308, à Malines, le 3 Octobre 1808 et jours
suivans, le matin à neuf heures et l'après-midi à deux heures, Mechelen, 1808, (XIV-440 pp.) p. 309, nr.
4224 (verkocht voor 2,20 Ffr aan Peppe).

229 [SAM, M 4408 (b), ex. in de Erfgoedbibliotheek en een gelijk genummerd ex. in de catalogi-verzameling
De  Bruyne]  Catalogue  de  la  remarquable  Collection  de  Livres,  Manuscrits,  Autographes,  Dessins,
Gravures, Aquarelles, Tableaux, Médailles et Objets d'Art délaissés par feu M. Auguste De Bruyne en son
vivant Bibliophile à Malines. La vente aura lieu en la mortuaire, 32, Longue Rue des Chevaliers, les 12,
13, 14, 16, 19, 20 & 21 Mai 1890, à 2 heures de relevée , s.l.n.d. (Mechelen, 1890), (217 pp.) p. 4, nr. “33
Idem [drukwerk Joffroy, Verhaling...]. Ex. auquel on a ajouté un petit ms. concernant Malines au XVIe
siècle.”

230 Ibidem, resp. pp. 16 (nr. 151), 19 (nr. 180), 22 (nr. 220) en 23 (nr. 223).
231 [SAM,  M  10751/C  (a),  uit  de  catalogi-verzameling  De  Bruyne]  Catalogus  librorum  in  omni  classe

scientiarum Quos reliquit reverendus admodum dominus Gerardus Dominicus de Azevedo-Coutinho-y-
Bernal (In vita) canonicus & præpositus ecclesiæ parochialis & collegiatæ Divæ Virginis trans-Dilianæ.
Quorum auctio habebitur Mechliniæ in Ædibus Mortuariis pecuniâ Cambiali Die 20. Junii 1782 & se-
quenti, horâ nonâ ante & secundâ post meridiem. Catalogi distribuuntur apud Jacobum Vermeulen in
Platea vulgo Beffe - straet pretio 1. assis, Mechelen, s.a. (1782), (70 pp.) p. 44, nr. “736  Fondatio Colle-
gii Mechliniensis per Cl. Verrydt. MSS.” (in de marge vooraan: stond de verkoopsprijs van 18 st. en ach-
teraan “Groesius Min[or]”; Groesius was een Mechelse familie, zie de voetnoot bij EE XI 1).

232 Ibidem, pp. 44-45, resp. nrs. 738 (verkocht voor  7 gl. 5 st.) en 739 (verkocht voor 2 gl.).
233 Ibidem, resp. p. 45, nr. 740 (verkocht voor 2 gl.) en 741 (verkocht voor 2 gl. 15 st.) en p. 51, nr. 817 (ver -

kocht voor 1 gl.).
234 Ibidem, p. 45, nr. 742 (verkocht voor 6 st.).
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rick Pruveneers (van de parochie van O.L.V.-over-de-Dijle), zou een eerste maal  getrouwd
zijn op 28/09/1618 met Clara Van den Stock (van de parochie van Sint-Pieter en Paulus) in
Sint-Pieterskerk. Deze akte werd echter grondig doorgehaald. Zij hadden nochtans zeven
maanden eerder een kind gekregen: Johanna Prueveneers werd op 22/02/1618 gedoopt in de
St.-Pietersparochie.  Moeder overleed slechts vier maanden na die trouwakte en werd op
30/01/1619 begraven in St.-Pietersparochie, zonder ambacht.  Hendrik Preuvener trouwde
dan in 1621 met Jenneken Satelman (ook haar familienaam werd op vele manieren geschre-
ven: De Satilman, Sateman, Satelman, Satermans, Satilman, Van Satelmans, Zatilman): on-
dertrouw op 12/09/1621 in  O.L.V.-over-de-Dijle en  gehuwd op 29/09/1621 in Sint-Rom-
boutskerk. Haar begrafenis konden we niet vinden, maar hij werd begraven (Henricus Pre-
veners) op 14/11/1667 in O.L.V.-over-de-Dijle met een middelbare uitvaart en het baarkleed
van de kerk. Een gelijknamige zoon (Hendrick Preuveneer) werd op 01/07/1622 gedoopt in
O.L.V.-over-de-Dijle, maar daar reeds begraven op 07/07/1622. Er volgden nog zes andere
kinderen uit dit tweede huwelijk, maar geen Hendrik meer (zie de dopen in de parochie van
O.L.V.-over-de-Dijle  van  Agatha  op  18/07/1623,  Guillam  op  14/03/1626,  Catharina  op
06/05/1628, Carolus op 09/03/1631, Maria op 08/05/1633 en Joanna Anna op 22/09/1636).
Het moet een originele kroniek geweest zijn van een ooggetuige, want in zijn Vervolg der
samen-sprake aengaende de Stadt ende Provincie van Mechelen verwijst kan. de Azevedo
naar “Schriften van Henrik Preuveneers” voor de moordpoging door een ruiter op ridder
Gerard van Ussels op 10/10/1656.235

We willen deze paragraaf beëindigen met het omgekeerde: een hele reeks catalogi,
onderverdeeld in subreeksen, waar we eigenlijk meer van verwacht hadden.

Eerst zijn er de opgeheven kloosters. In 1785 werden reeds de boeken uit de door Jo-
zef II in 1783 opgeheven louter contemplatieve en dus “nutteloze”236 kloosters van Meche-
len verkocht, maar daar vonden we geen Mechelse handschrift-kronieken tussen.237 Voor
Brugge plus Nieuwpoort was er ook zo'n afzonderlijke catalogus, die ook alleen maar boe-
ken bevatte.238 Tussen 1783 en '87 werden zo'n 40 kloosters van mannen, 121 van vrouwen

235 Zie Wekelyks Bericht voor de Stadt ende Provincie van Mechelen, 1776, nr. 24 (16 juni), p. 273.
236 D.i. zonder duidelijk sociaal doel, al wilden hij en eerder al zijn moeder ook de economische macht van

die kloosters verminderen. 
237 [SAM, M 2.662 (a)] Catalogue de livres des bibliothèques des couvents supprimés dans la ville de Mali-

nes. Dont la Vente se fera, en Argent de Change, dans le Couvent supprimé de Leliendael, en la dite Ville,
le 28 Novembre & jours suivans à huit heures & demie du matin, & à deux heures l'après-midi , Mechelen,
1785, 190 pp.
Over de lotgevallen van de boeken van de gewezen jezuïeten (al in 1773 door de paus opgedoekt onder
koninklijke druk) en later afgeschafte kloosters, zie passim in NAMUR (Pie), Histoire des bibliothèques pu-
bliques de Bruxelles, Brussel, 1840, XI-320 pp. Zie ook de lijst in SCHMIDT (Johann August Friedrich),
Handbuch der Bibliothekwissenschaft, der Literatur- und Bücherkunde. Eine gedrängte Uebersicht der
Handschriftenkunde, der Geschichte der Buckdruckerkunst und des Buchhandels,  der Bücherkenntniss
(Bibliographie) im engern Sinne, der Bibliothekenkunde und Bibliothekonomie und der literärhistorichen
und  bibliographischen  Schriften.  Für  Studirende  und  Freunde  der  Literatur  überhaupt  und  für
Bibliothekare, Buchhändler, Antiquare und Buchdrucker insbesondere, Weimar, 1840,  p. 272. Het SAM
heeft een ex. van de Catalogues de livres des bibliothèques des collèges des cidevant Jésuites de Bruxelles
et de Malines, Brussel, 1778, 259 pp. plus 2de deel Catalogue de livres de la bibliothèque du collèges des
cidevant Jésuites de Malines, Brussel, 1778, 109 pp. [SAM, M 1910 (a)] en dl. A heeft een supplément op
pp. 265-277: “Histoire des Pays-Bas”, maar dat zijn alleen maar boeken; hetzelfde geldt voor dl. B.

238 Catalogue d'une grande collection de livres trouvés dans les 15 couvents Supprimés dans les Villes de
Bruges &  Nieuport, Dont la Vente se fera à l'Hôtel-de-ville dudit Bruges, le 14 Mars 1785, & jours sui-
vans, à 10 heures du matin & à 2 heures de relevée,  A l'Intervention des Administrateurs MARÉCHAL

CHEVALIER DE BOMPRÉ, VAN ZUYLEN VAN NYEVELT & DE COLNET; & sous la Direction de Joseph van Praet,
Imprimeur-Libraire, où les Catalogues se distribuent, Brugge, s.a. (1785), 251 pp.
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en 2 abdijen opgeheven (edict van 17/03/1783).239 O.l.v. de reeds genoemde Brusselse druk-
ker/boekhandelaar J. Ermens werden hun bibliotheken bijeengebracht, gecatalogiseerd en
verkocht, maar voor onze speurtocht was dat ook weer geen rijke schat.240

Bij de raadsheren van de Grote Raad had je procureur-generaal Jean Philippe Char-
les de Waepenaert241. In zijn catalogus van 1797 vonden we slechts een exemplaar van de
“Inventaris van de Privilegien, Munimenten, Brieven, Vonnissen, en Bescheeden der Stad
ende Provincie van Mechelen.  MS.”242 en nog wat andere handschriften over de regering der
Nederlanden en Memoriaalregisters van de Grote Raad243, maar geen kronieken. Bij graaf de
Villers244, rekwestenmeester van de Grote Raad en raadsheer van de Raad van State, troffen
we gedrukte kronieken aan van Valerius en de Azevedo en wat andere boeken over Meche-
len (Vraie narration (…),  Leven van den H. Rombout, Mech. 1667,  Mechelen opgeheldert

239 Zie bijv. VERSCHUEREN (Lucidius), De bibliotheek der kartuizers van Roermond, Tilburg, 1941, pp. 5-14:
Joseph II en de kloosters in de Nederlanden.

240 Zie Premier catalogue des livres provenans des couvens supprimés aux Pays-Bas: la vente de ces biblio-
thèques commencera lundi le 22 août 1785 ... au couvent des ci-devant Chartreux à Bruxelles Chez Jos.
Ermens, imprimeur-libraire ... où l'on vendra le catalogue, Brussel, s.a. (1785), 256-[4] pp.; deel 2 is nooit
verschenen; Troisième Catalogue des livres provenant des Couvents supprimés aux Pays-Bas. La vente de
ces livres commencera lundi le 16 avril 1792... à Bruxelles, sous la direction de Jos. Ermens , Brussel, s.a.
(1792) en Quatrième Catalogue des Livres Provenans des Couvents suprimés aux Pays-Bas. Redigé & mis
en ordre avec quelques notes Littéraires par Jos. Ermens. La vente de ces livres commencera après celle
du 16 Avril 1792, à 9 heures du matin & à 2 heures après-midi, au couvent suprimé des Riches Claires à
Bruxelles. Tome Premier, Brussel (Chez Jos. Ermens, Imprimeur Libraire, Marché aux Charbons, ou l'on
distribue le Catalogue), s.a. (1792), IX-[1]-418 pp.

241 Ridder, heer van Erpe, raadsheer van de Grote Raad van Mechelen in 1744 en procureur-generaal ervan
geworden in 1750, zie AZEVEDO COUTINHO Y BERNAL (José Felix Antonius Franciscus), Généalogie de la
famille de Coloma, s.l.n.d. (Leuven, 1777?), p. 410; DYCKE (François Louis, VAN),  Recueil héraldique,
avec des notices généalogiques et historiques sur un grand nombre de familles nobles et patriciennes de
la ville et franconat de Bruges, Brugge, 1851, p. 493. An VERSCUREN beschreef in The Great Council of
Malines in the 18th century. An Aging Court in a Changing World? [(Studies in the History of Law and
Justice,  3),  Cham/Heidelberg/New York/Dordrecht/Londen, 2015, pp. 66-67] over zijn benoeming van
1750 en zijn ontslag (hij bleef wel raadsheer) elf jaar later wegens toenemende gezondheidsproblemen,
slecht zicht en de noden van zijn grote familie.

242 [SAM, M 7090/A (a)]  Catalogue d'une belle collection de livres, imprimés et manuscrits en tout genre,
délaissé par feu Jean Philippe Charles de Waepenaert; Dont la Vente se fera en Argent de change &
comptant Mercredi 22 Novembre 1797 & jours suivans, dans la Maison Mortuaire, située dans la rue dite
Blanchisceuse à Malines. On distribuera les catalogues sous la direction de Jacques Laureys à sa demeure
aux Bailles de Fer à Malines, moyennant deux liards pour les Pauvres de la Ville, Mechelen, s.a. (1797),
(76 pp.) p. 16, nr. 156 (verkocht voor 5 gl.).

243 Ibidem, p. 17.
244 Henri Joseph de Villers de Waroux d'Awans de Bouilhet et de Bovenistier (° Leuven, 20 oktober 1729 - †

Mechelen, 29 september 1818) was licentiaat in de rechten, rekwestmeester, raadsheer en ondervoorzitter
van de Grote Raad van Mechelen. Hij had in 1793, samen met zijn broers Servais, Ursmain en Theodoor
van keizer Frans II de titel burggraaf verkregen. In 1816 werd hij onder het Verenigd Koninkrijk der Ne-
derlanden erkend in de erfelijke adel met de titel burggraaf en benoemd in de ridderschap van Antwerpen.
In 1817 werd hij verheven tot graaf, overdraagbaar bij eerstgeboorte. Hij trouwde in 1768 met Eleonore
van Goethem (° Mechelen 03/08/1748 - † Mechelen 11/08/1796) [Henricus Josephus De Villers de Four-
neau x Eleonora Colleta Van Goethem op 04/01/1768 in St.-Pieterskerk] wier vader Augustinus Joannes
ook lid was van de Grote Raad en vervolgens op 03/06/1798 te Leuven met Marie van Cauwenhove
(1769-1857)  [Marie  Amélie  Josèphe  Christine  van  Cauwenhove,  °  Leuven  17/04/1769  -  †  Leuven
27/08/1857; haar vader Joseph Nicolas was heer van Winxele; zij zou hertrouwd zijn op 08/11/1826 met
(veel jongere dan) Léopold de Posson de Wanfercée (° Andenne 16/07/1801 - † Leuven10/12/1854; zijn
grootvaders  waren François  de Posson,  seigneur de Wanfercée 1726-1780 en Jacques Antoine Joseph
d'Onyn, seigneur de Wez)]. Zie Comtes de Villers in GOETHALS (Félix Victor), Dictionnaire généalogique
et héraldique des familles nobles du royaume de Belgique, dl. 4, Brussel, 1852, s.p.
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(…)) en (nr. 592) een  Handgeschreve chronyke,  maar aan die benaming hebben we niet
veel.245 Hij  had een iets  grotere historische interesse,  maar  de rest  van de oogst bestaat
slechts uit een “Recueil d'épitaphes, Blasons etc. trouvés dans l'église de S. Pierre, avant le
20 May 1788 jour qu'elle fut transferée dans celle des jésuites, MSS. fig. enlum. F.” en “Les
conseillers du grand Conseil de Malines avec leurs armoiries en couleur MSS. F (...)”.246

Een hele reeks catalogi van geestelijken (niet-historici) was ook heel ontmoedigend.
Zo was er kapitteldeken en vicaris-generaal Philippe Corten (° Tienen 1798 - † Mechelen
1854), met een kleine catalogus waar we absoluut niks uit konden peuteren.247 Aartsdiaken
kan. burggraaf de Plaines had ook een mooie titel248, maar ook weer een vrij beperkte catalo-
gus, waar we slechts enkele manuscripten in aantroffen (o.a. over de Grote Raad), maar
geen kronieken.249 Kardinaal Sterckx en zijn neef pastoor Nerinckx lieten wel wat manu-
scripten  na,  maar  er  staat  geen  enkele  kroniek  tussen.250 De  eveneens  gecombineerde

245 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue d'une très-belle et nombreuse Collection de Livres en
tous genres de Sciences, Et notamment de Théologie, Piété, Morale, Sermonaires, Histoire, Littérature,
Belles-lettres, Jurisprudence, etc. etc. Comprenant plus de deux-mille Articles. Entre lesquels se trouvent
un grand nombre d'Ouvrages précieux, estimés et recherchés. Délaissés par Feu Mr. le Comte DE VIL-
LERS, en son vivant, Membre de l'Ordre Équestre de la Province d'Anvers, Conseiller et Maître des Re-
quêtes au grand Conseil de Malines, et Conseiller d'État de sa Majesté l'Empereur d'Autriche. Et par
d'autres maisons mortuaires. Dont la vente publique aura lieu au Domicile et sous la Direction de FRAN-
ÇOIS MICHEL, Imprimeur-Libraire rue de Namur N° 36 à Louvain, en francs et centimes, payable comp-
tant, avec augmentation de cinq du cent, le Lundi 7 Juin et jours suivans, respectivement à deux heures de
relevée, s.l.n.d. (Leuven, 18219, (78 pp.) p. 54, nrs. 590-595.

246 Ibidem, pp. 54-55, nrs. 596 en 600.
247 [SAM, M 2437/E (a) en Catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue d'une belle collection de livres pro-

venant de la bibliothèque de feu le Très-Révérend M. Corten, en son vivant Vicaire-général et doyen du
Chapitre Métropolitain de Malines. Dont la vente se fera, par le ministère du Notaire SLAVON, dans la
maison mortuaire, rue de Poivre, Son E n° 224, le 12 Février 1855, à neuf heures du matin et à 2 heures de
l'après-midi, Mechelen, s.a. (1855), 30 pp.

248 Rutger Théodore Joseph vicomte De Plaines van Terbruggen (° Erps-Kwerps (Kortenberg) op het kasteel
van Terbruggen (Hof ter Brugge) 18/04/1755 – † Mechelen 25/06/1842); zoon van Jean-François de Plai-
nes, gouverneur van Edingen en van Jeanne Rombauts; licentiaat in de rechten 1780, priesterwijding Luik
1781 en baccalaureus in de theologie 1782; 1790 kanunnik van de edele St.-Gertrudiskapittel te Nijvel, na
het concordaat in 1803 door Mgr J.-A. de Roquelaure titulair kanunnik van het metropolitaan kapittel be-
noemd, waarvan hij in 1836 aartsdiaken werd; in 1816 erkend in de erfelijke adel en benoemd in de ridder-
schap van Antwerpen; in 1818 kreeg hij de persoonlijke (niet overdraagbare) titel burggraaf (zijn broer
burggraaf Charles De Plaine(s) was in 1813 kinderloos overleden), hij was de laatste van zijn lijn. Zie
B[AETEN] [Jan], Verzameling van naamrollen betrekkelijk de kerkelijke geschiedenis van het aartsbisdom
van Mechelen, dl. 1, Mechelen, s. a., p. 236 en De Plaines, seigneurs du Fied, de Mantry, de Foucherans,
de Quarebben de Terbrugge, de Maffles, de Terrelst, etc., barons de Courcelotte et de Gonan, seigneurs de
Magny-sur-Tille,  de  Gouhenans,  de  la  Roche-sur-Rognon,  etc.,  en  Bourgogne et aux  Pays-Bas   in
COURCELLES (Jean-Baptiste-Pierre Jullien, DE), Histoire généalogique et héraldique des pairs de France,
des grands dignitaires de la couronne, des principales familles nobles du royaume, et des maisons prin-
cières de l'Europe. précédée de la généalogie de la maison de France, dl. 9, Parijs, 1828, (16 pp. - elke ge-
nealogie is apart gepagineerd) pp. 12-13.

249 [SAM, M 2.116 (a)] Catalogue d'une grande et riche Collection de Livres, De théologie, droit Canon, Ju-
risprudence, Histoire Sacrée et Profane, et principalement de l'Histoire de la Belgique et de Généalogies
d'Illustres Familles, Manuscrits, etc. etc. etc. délaissée par feu Messire le Vicomte de Plaines, en son vi-
vant Chanoine et Archidiacre de la Métropole à Malines. Dont la vente aura lieu le Jeudi 13 Juin 1844 et
jour suivant sous la Direction de J. REYNAERS, Directeur de ventes publiques au Bazar, rue du Brul à
Malines. La vente se fera au comptant avec augmentation de 10 pour %. Le catalogue se debite au prix de
10 Centimes. L'on pourra examiner les Livres la veille de la vente. Ce Catalogue se debite à La Haye (...) ,
Mechelen, s.a. (1844), (27 pp.) p. 8.

250 [SAM, M 5.066 (a)]  Catalogue des magnifiques Bibliothèques délaissées par son éminence le Cardinal
Sterckx, Archevêque de Malines et par son neveu M. Nerinckx, Curé de Ste-Catherine à Bruxelles. La ven-
te publique aura lieu Mardi 25, Mercredi 26 et Jeudi 27 Novembre 1890 à deux heures et demie, au domi-
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catalogus van De Leener, pastoor van Buggenhout (J. F., † 19/02/1816) en De Coster [Phi-
lippe, † 15/06/1816], oud-augustijnerpater, kanunnik van het metropolitaan kapittel hier én
nochtans professor in het Aartsbisschoppelijk Seminarie, leverde ook absoluut niks op.251

Jan Frans Van de Velde (° Beveren 05/03/1743 - † Beveren, 9 januari 1823), theoloog, was
de laatste bibliothecaris van de oude Leuvense universiteit.252 Een geleerd man met een gro-
te eigen bibliotheek, maar toch vonden we niets in beide delen van zijn catalogus. De aange-
troffen handschriften betreffen slechts religieuze onderwerpen. Er is bijna niets historisch
bij,  slechts enkele klassieke uitgaven over  stad en aartsbisdom. Éen uitzondering is  een
handschrift van kan. Foppens over de bisschoppen van België vóór 1561, maar dat is dus
niet voor Mechelen.253 Het was een aanvulling op zijn uitgave van 1761.254 Wat dichter bij
huis weer had je Jean Nicolas Dumon (° Aalst 20/01/1740 - † Mechelen 04/03/1819), in de
Franse Tijd pastoor van O.L.V.-over-de-Dijle. Het enige dat we hier vonden (niet bepaald
een kroniek) was “Regulæ Beatæ Mariæ Virginis Hanswycanæ 1691 MSS. m. r. d. s. t. et
p.”255 16 jaar later verscheen de catalogus van [Jan Karel] Van Slabbeeck, pastoor van St.-
Katelijnekerk (samen met De Clerck,  pastoor van Veltem256).  Naast enkele manuscripten
over de Grote Raad weer (een populair onderwerp, zowel de geschiedenis ervan [oprichting
en raadsheren] als de sententies)257, vonden we verder hierin slechts “Brieven van genade

cile de Émile Fonteyn, libraire, Rue de Namur, 16, à Louvain, Leuven, s.a. (1890), (36 pp.) p. 33, nrs. 708,
709, 712 en 715; p. 34,  nrs. 719-726; p. 35, nrs. 727-729.

251 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue d'une belle collection de livres, de Théologie, Méde-
cine, Chirurgie, Pharmacie, Physique, et Histoire Naturelle. De feu Monsieur G. DE LEENER, en son vi -
vant Curé de la commune de Buggenhout, et du Rév. Père P. DE COSTER, Père des Augustins suppriés,
Licencié en Theologie, Chanoine de l'Eglise Métropolitaine et ci-devant Professeur du Séminaire Archié-
piscopal. Dont la vente publique se fera au domicile de BERNARD LOUIS LAUREYS, aux Bailles de fer à Ma-
lines, Mardi le 30 Juillet [1816 (…); de rest van het blad na  Juillet is afgescheurd], s.l.n.d. (Mechelen,
1816), 36 pp.

252 Zie DESCHAMPS (Jan), Handschriften van Jan Frans van de Velde in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel
in  RAMAN (Anny) en MANNING (Eugène) (red.), Miscellanea Martin Wittek. Album de codicologie et de
paléographie offert à Martin Wittek, Leuven/Parijs, 1993, pp. 127-156. Niet te verwarren met de Gentse
bisschop (1829-1838) Jan Frans Van De Velde!

253 Catalogue des Livres rares et précieux, au nombre de 14435 Lots, De la Bibliothèque De Feu Monsieur
Jean-François  Vande Velde,  En son vivant  Docteur et  Professeur en Théologie,  dernier  Président  du
Grand Collège et Bibliothécaire de l'Université de Louvain, Rédigé D'après le Catalogue manuscrit du
Défunt, par M.r P. F.  DE GOESIN-VERHAEGHE, Imprimeur de l'Université de Gand, (2 dln., Gent, 1831-
1832, 8-[4]-VIII-592 + XIV-716-18-65 pp.) dl. 2, Gent, 1832, p. 698, nr. 15272.

254 FOPPENS (Joannes Franciscus)],  Chronologia sacra episcoporum Belgii, seu Archiepiscoporum Mechli-
niensium, eorumque Sex Suffraganeorum, Antverp. Brug. Gandav. Iprens. Ruræmund. & Silvæduc. cum
Vicariis suis Apostolicis. Ab anno M. D. LXI. Quo novi episcopatus in Belgio erecti sunt, Carmine Hexa-
metro producta, ad finem secundi ab ea Erectione seculi, sive Annum M. D. C. C.LXI. Seu series eorum-
dem Præsulum, nuper ab Illustriss. D. Joanne Ludovico De Castillion Brugensi Episcopo, usque ad an-
num 1719. edita; nunc ad tempus præsens continuata, Brussel, 1761, [I]-123-[5] pp.

255 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne]  Catalogue d'une belle  collection de livres,  Provenant  de  la
bibliothèque de feu Messieurs Nic. Dumon, Curé de l'Église de Nôtre-Dame, au de la de la Dyle, et de J.
N. Cloostermans, Curé de la commune d'Opwyck. Dont la vente publique se fera au domicile de BER-
NARD-LOUIS LAUREYS, aux Bailles de Fer à Malines, mardi 25 mai 1819, et jours suivans, le matin à
neuf et l'après midi à deux heures, en monnaie décimale et au comptant, avec augmentation de cinq centi -
mes par franc. Le catalogue se distribue, chez le susdit LAUREYS, aux prix d'un décime. Nota après la
vente de livres on vendra plusieurs habits de prêtres. etc. etc. etc., Mechelen, s.a. (1819), (87 pp.) p. 54, nr.
968 (samen met de 3 volgende nrs. verkocht voor 3,4 Ffr.).

256 Overigens  een  interessante  figuur:  Petrus  Jacobus  de  Clerck  (Lo-Reninge,  28/06/1742  –  Veltem,
24/01/1831) was sinds 1770 pastoor in Veltem en stichtte de congregatie van de Dochters van Barmhartig-
heid, onder zijn opvolger in 1833 goedgekeurd als Apostolische annunciaten.

257 [SAM, catalogi-verz. De Bruyne] Catalogue d'une belle collection de livres theologiques, historiques, de
jurisprudence et autres, délaissés par feu MM. Van Slabbeeck, Curé de S te Cathérine à Malines, et De
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over de beroerten voorgevallen te Mechelen ten jaere 1467. Mss.” en “Quelques pièces his-
toriques de la ville de Malines, in-fol. et 4° Mss.”258. Aartsdiaken en vicaris-generaal kan.
Franciscus van den Driessche behandelden we reeds bij de drukkers- en redacteursfouten en
meer was daar ook niet te vinden. De catalogus van Mgr Jan-Baptist Van Hemel (1758-
1866), kanunnik en vicaris-generaal en voorstander van een gelijkberechtiging van de beide
landstalen, leverde niets meer op dan een biografische nota.259 We eindigen iets verder van
huis,  met  de  te  Mechelen  verkochte  bibliotheek  van wijlen  C.-S.  Fransman,  deken  van
O.L.V.-Lombeek, die samengevoegd werd met die van een advocaat en een rentenier en
toch nog weinig opleverde, slechts “Naemen van de heeren gedient hebbende in den grooten
raede sedert dat hy gestelt is onder Hertogh Philippus an. 1454 , Mss.”.260

Voor we aan de geschiedschrijvers beginnen, willen we nog even verhalen wat we
bij allerlei edelen en politici (het ging dikwijls samen, van een quasi monopolie – op wat de-
mocratischer vertegenwoordiging der ambachten in de stadsbesturen na – tot in de negen-
tiende eeuw met aristocratische burgemeesters en een meerderheid in de senaat261) aantrof-
fen. Laat ons beginnen met enkelen der groten. Plenipotentiair minister graaf Karl Johann
Philipp von Cobenzl (1712-1770) bezat over Mechelse geschiedenis slechts twee gedrukte
werken: Joffroys Verhaling en Van Gestels Historia sacra et profana.262 Enkele interessante
handschriften behandelden de periode van de opstand onder Filips II  (de  Mémoires van
Hopperus, de  Commentaria de Tumultibus Belgicis van  de Tassis  en  Troubles des Païs-
Bas)263 en over Mechelen (voor zover je dat Mechelse geschiedenis kan noemen) slechts

Clerck, curé de Velthem; Dont la vente publique aura lieu au domicile des Demoiselles LAUREYS, aux
Bailles de fer, à Malines, le Lundi 25 Juin 1835 et jour suivant, à 9 heures du matin et 2 heures après-
midi, en monnaie des Pays-Bas et au comptant, avec augmentation de 5 p. cent. On commendera la vente
par le N.° 1 du catalogue. Ce catalogue se distribue chez lesdites Demoiselles LAUREYS, au prix de 5 cents,
Mechelen, s.a. (1832), (67 pp.) p. 64: “Appendix secundus. / In-folio / 14  Recueil de memoires et pièces
relatives au grand conseil. Mss. / 16  Memoire presenté à Sa Maj. par son grand conseil, sur les represen -
tations du magistrat, touchant l'envoi des édits en 1787. Mss.”

258 Ibidem, p. 65, nrs. 24 en 25.
259 [SAM, M 2395 (a)] Catalogue de livres de la bibliothèque délaissée par feu Mgr J.-B. Van Hemel, chanoi-

ne, vicaire-général de Son Eminence le cardinal-archevêque de Malines, Mechelen. La vente aura lieu le
21, 22, 23 et 24 janvier 1867, de 10 heures à midi, et de 2 ½ à 5 heures de relevée, en la mortuaire, rue
des Vaches, 49, à Malines, Mechelen, 1867, 89 pp. [vooraan [4] pp. biografische nota over Van Hemel
door Ad. D.].

260 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue d'une trèsbelle (sic) collection de livres, de feu Mes-
sieurs A.-J. van Diest, avocat, C.-S. Fransman, doyen de Notre-Dame de Lombeke, et de N. Van Kiel, ren -
tier. Dont la vente publique se fera au domicile de Bern.-Louis Laureys, aux Bailles de fer à Malines, mar-
di 12 [veranderd in 13 = woensdag] janvier 1819 et jour suivant, le matin à neuf et l'après midi à deux
heures, en monnaie décimale et au comptant avec augmentation de cinq centimes par franc. Le catalogue
se distribue chez le susdit Laureys, aux prix d'un décime. On commencere par le 1.r n.° du catalogue, Me-
chelen, s.a. (1819), (32 pp.) p. 10, nr. 109 (verkocht voor 15,50 Ffr.).

261 Hoe het conservatisme het idee van een plebiscitair volksbestuur, een democratisch absolutisme, matigde
tot een constitutionele representatieve democratie- met instanties als parlement en rechterlijke macht die
een conservatieve verdediging van autoriteit en gezag werden – en een remming op de geschiedenis pre-
senteerde, lezen we in het e-boek BAUDET (Thierry) en VISSER (Michiel) (red.), Revolutionair verval en
de conservatieve vooruitgang in de achttiende en negentiende eeuw, Soest, 2012.

262 ERMENS (Joseph), Catalogue des Livres, en toutes sortes de Facultez et Langues de feu S. E. le Comte de
Cobenzl, Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or, Grand Croix de l'Ordre de St. Etienne, Ministre Plenipo-
tentaire de S. M. l'Imperatrice Douairiere & Reine Apostolique pour le Gouvernement des Païs Bas &c.
&c. Disposé par ordre des Matieres & avec quelques Notes litteraires. Dont la Vente se fera publiquement
( en Argent de Change ) à Bruxelles à la Maison du Roi le 10 juin 1771. & jours suivants à 9 heures du
matin & à deux heures après midi. Sous la direction de H. Vleminckx, Brussel, s.a. (1771), ([2]-XI-[1]-314
pp.) p. 242.

263 Ibidem, pp. 229 en 231.
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Funeraille Philippe le Bel Eglise S. Rombout264. De catalogus van zijn tegenpool, landvoogd
Karel Alexander van Lotharingen (1712-1780), bevat wel handschriften, maar niet over Me-
chelen. We vinden hier slechts de traditionele gedrukte kronieken (de klassieke werken van
Van Gestel, Van den Eynde, Joffroy, Valerius, Siré en enkele kleinere over de Cavalcade van
1775 en het verdrag met aartshertog Matthias).265 Ook nog van eind achttiende eeuw, maar
dan een lokale schepene, was rederijker Jan Baptist Joffroy (1705-1772), zoon van kroniek-
schrijver Joannes Bartholomeus en vader van stadsgeneesheer Jan-Baptist.266 Wat wij tussen
zijn curiosités vonden, was slechts “De Core Brief van der Stadt van Mechelen. Manuscript
écrit vers l'an 1350 comme on le peut voir pag. 42.” en de “Ordonnantie van den Wolle-
werke binnen Mechelen / 1357. M. S.”.267 Kijken we in de catalogus van de niet nader ge-
noemde268 Vicomte D**** P.269 (misschien burgraaf Charles De Plaine270, heer van Terrelst
geweest en burgemeester van Mechelen (1803-1808)271, maar die was al bijna zes jaar eerder

264 Ibidem, pp. 238.
265 Catalogue des Livres, Estampes et plaches graveés, De la Bibliothèque du Palais de feue S.A.R. le Duc

Charles-Alexandre de Lorraine et de Bar, Grand-Maître de l'Ordre Teutonique, & Gouverneur-Général
des Pays-Bas, &c &c &c. Disposé & mis en ordre par Jos ERMENS, Imprimeur-Libraire. La Vente de cette
Bibliothèque commencera le 20 Août 1781, à la Maison du Roi, dite het Broodt-huys, à Bruxelles, sous la
direction du même Imprimeur, Brussel, s.a. (1781), (XVIII-452 pp.) p. 279: “II. La Province & Seigneurie
de Malines”.

266 Jan Bartholomeus Joffroy, geboren te Mechelen in 1669 en er overleden in 1740, was een schilder, schrij-
ver en industrieel. Hij was lakenverver en deken van de gilde van de ververs. Hij is vooral gekend geble -
ven door zijn kroniekbeschrijvingen (o.a. “Verhandeling ofte historie der provintie van Mechelen”). Zijn
zoon Jan Baptist Joffroy volgde hem beroepshalve op, maar schreef ook gedichten en maakte historische
aantekeningen ten behoeve van de schepenbenoeming uit het verversambacht; hij maakte ook het  Schil-
ders Abc-boeck, maar was geen kroniekschrijver. Men mag hem ook niet verwarren met de zoon van die
tweede, stadsdokter Jan Baptist Joffroy [zie diens catalogus uit 1815: [SAM, M 2631 (a)] Catalogue d'une
belle collection de livres en toutes sortes de sciences délaissés par feu monsiuer Jean Baptiste Joffroy, en
son vivant  médecin très  renommé,  Mechelen,  s.a.  (1815)].  Alleen  zoon Jan  Baptist  was  schepene en
overleed te Mechelen in de St.-Jansparochie op 31/12/1772 (zinking als kerklijk) met uitvaartdienst op
14/01/1773. 26 juli was op een maandag in 1773; een catalogus opmaken kon wel een half jaartje duren en
dus moet de catalogus zo gedateerd worden. De 1759-datering van The Getty Provenance Index® databa-
ses – die ook Jean-François van der Elst opgeeft als verkoper i.p.v. drukker – is onzin.

267 [SAM, M 2.623 (a) en in de catalogi-verzameling De Bruyne M 10.751/A (a)] Catalogue d'un beau cabi-
net de tableaux, d'estampes, de livres et d'autres curiosités, colligées par Jean-Baptiste Joffroy, En son vi -
vant Echevin de la Ville & Province de Malines. Dont la vente se fera en argent de Change le 26 Juillet à
la maison Mortuaire à Malines, Mechelen, s.a. (1773), (31 pp) , p. 20, nrs. 24 en 25 (samen verkocht voor
2-15).

268 Boven de **** staat “(Bern. De Bruyne)” geschreven op het ex. in de verzameling De Bruyne, maar die
stierf eerst in 1839 en was dus niet de erflater. Het adres (wijk D, huis 540, in de Bruul), was – zoals we
hierboven beschreven – wél zijn woonst, toen hij daar dus al oude boeken verkocht! Dit moet één van zijn
eerste grote verkopingen geweest zijn.

269 [onvolledig ex. SAM, M 4486 (a) en volledig in de catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue de Livres
de la Bibliothèque de feu le Vicomte D**** P. Dont la vente se fera au Domicile, Section D. N° 540 rue du
Brul à Malines, par le Ministère de l'Huissier ANDRÉ DE KA, Lundi 10 Mai 1819 et jours suivans, le ma-
tin à neuf heures et l'après midi à deux heures, en monnaye décimale et au comptant avec cinq par cent
en-sus, s.l.n.d. (Mechelen, 1819), 43 pp.

270 Charles Antoine François Joseph De Plaine, ° 09/04/1750 te Enghien als zoon van Jean François Joseph (°
Rebecq) en Rombouts de Lechij Jeanne Françoise Josephine (° Leuven) en † Mechelen 26/4/1813; hij was
getrouwd met Reine Marie Agathe Coloma (SAM, Burgerlijke Stand, overlijdens 1813, akte 228). Zie De
Plaines, seigneurs (…) en WAUTERS (Alphonse Guillaume Ghislain), Histoire des environs de Bruxelles,
ou description historique des localités qui formaient autrefois l'ammanie de cette ville ,  dl. 3, Brussel,
1855, pp. 195-196.

271 Hij werd benoemd op 13/08/1803 (bevestigd begin september) en zijn opvolger Pierre Pierets werd aange-
steld op 09/05/1808. Zie p. 151 in de bijlage “Lijst van de « maires » en burgemeesters van Mechelen in
de eerste helft van de XIXe eeuw” van MARCHAU (Jan),  Schets van het Mechelse Stadsbeeld bij de aan-
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overleden – al kan de regimewissel er voor iets tussen gezeten hebben – en van zijn weduwe
kwam er in 1839 nog een boekenverkoop), dan vinden we absoluut niks. Burggraaf Albert
Philippe Charles de Vaernewyck272 (° Brussel, 21/07/1762 - † Mechelen, 05/12/1841), was
advocaat bij de Grote Raad geweest. Bij hem vonden we slechts een belangrijk werkinstru-
ment: “Deux gros et uniques volumes in-folio faits à Malines en 1811, par M. ***, où l'on
voit la valeur des livres vendus depuis plus d'un siècle dans les principales villes, à Brux.,
Gand, Bruges, Paris, etc., avec leurs différentes éditions et combien ils ont été vendus, telles
années, d. r. / Nota. Cet ouvrage est très-utile pour ceux qui cherchent à ce procurer un bon
ouvrage ou une édition, aussi pour ne pas les acheter au-dessus de leurs valeurs.”273 Dit
was de Bibliotheca ex Bibliothecis of beter “Haec ex diversis bibliothecis selectis bibliothe-
ca ordine alpabetico et non sine labore summo in lucem edita est Ab Alberto Philippo Caro-
lo de Vaernewyck valorem librorum cognoscendi causa”.274 Het was een alfabetische catalo-
gus met vindplaatsen en veilingprijzen uit een kleine 200 verkoopscatalogi tussen 1698 en
1803, aan de hand waarvan de bibliofiel een beter bod kon bepalen. Toen uit de nalaten-
schap van de weduwe van ridder Constantinus Emilius Gosuinus Ghislenus de Bors d’Ove-
ren275, begin 1821 overleden als burgemeester van Mechelen, wat kunstvoorwerpen verkocht
werden, kon men daar ook aanschaffen, getuigend van zijn interesse, die echter niet zo Me-
chels was: “Un ouvrage manuscrit par feu le chevalier de Bors d'Overen, sur l'ordre de la

vang van de XIXe eeuw  in  Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst
van Mechelen, bdl. 63 (1959), (pp. 121-152) pp. 151-152.

272 Zie “VAERNEWYCK” plus “VAERNEWYCK D'ANGEST”  in  STEIN D'ALTENSTEIN (Isidore, DE), Annuaire
de la noblesse de Belgique, 3de j., Brussel, 1849, (XXII-328 pp.) pp. 234-238 + pp. 238-239 (hij op pp.
237-238, zijn zoon één zin op p. 238); “VAERNEWYCK (de)”  plus “VAERNEWYCK (de)”  in  DUERLOO

(Luc) en JANSSENS (Paul),  Wapenboek van de Belgische adel van de 15de tot de 20ste eeuw, Brussel,
1992, (912 pp.) pp. 680-681 + 681-682 (hij op p. 681, zijn zoon op pp. 681-682);  Vaernewyck d'Angest
(de)  in  COOMANS DE BRACHÈNE (Oscar), État présent de la noblesse belge. Annuaire de 2000, Brussel,
2000, pp. 49-50 (zie ook eerder in 1988, pp. 218 en 365, 1989, p. 102, 1992, p. 334, 1997, p. 214 en 1998,
pp. 218 en 356; plus Vaernewyck (de) in 1984, p. 50, 1986, p. 162, 1999, p. 60, 2000, p. 48-51 en 2002, p.
48;  ook  oudere  familie  in  BUYLAERT (Frederik),  Repertorium  van  de  Vlaamse  adel  (1350-1500)
(Historische monografieën Vlaanderen, 1), Gent, 2011.

273 [SAM, M 1958 (a) in de Erfgoedbibliotheek en M 9158 (a) in de catalogi-verzameling De Bruyne]: Cata-
logue d’une riche et nombreuse collection des livres et gravures formant la Bibliothèque renommée de feu
Messire Albert-Philippe-Charles vicomte de Vaernewyck, ancien membre de l'ordre équestre de la provin-
ce d'Anvers et avocat au Grand-Conseil de S. M. L'empereur d'Autriche; Dont la vente publique se fera, à
l'hôtel du défunt, à Malines, rue d'A. B, section A, n° 449; Le 13 juillet 1847 et jours suivants, à commenc-
er le matin à 10 heures précises, et l'apres-midi à 2 heures; Par le ministère du Notaire De Keersmaecker,
résidant à Malines, Mechelen, 1847, (271 pp.) p. 259, nr. 5285 (gekocht door De Bruyn voor 6 Bfr.).

274 Zo twee dln. plus nog een los steken in SAM, V 929, met nog eens scans ervan in de cd-roms van de Erf-
goedbibliotheek, nl. nrs C_013/1 en C_013/2 (master en kopie).

275 Constantinus Emilius Gosuinus Ghislenus de Bors d’Overen, geboren en gedoopt te Mechelen in de St.-
Pietersparochie op 25/04/1767 en er overleden als burgemeester (van 01/06/1813 en weer in 1816-1821)
op 12/01/1821 (toen als burgemeester opgevolgd door Jean Estrix). Hij kondigde hier de soevereiniteits-
verklaring van Willem I af, maar toen er in de herfst van 1815 parlementsverkiezingen gehouden werden
voor de tweede kamer van de Staten-Generaal van het (Verenigd) Koninkrijk der Nederlanden verloor hij
tegen de Gentse baron François della Faille d’Huysse, die later ook Belgisch senator werd. Op 27/12/1800
huwde hij  hier Dorothea Antonetta Ghislena De Spenra(e)y (dochter van Albert  Alexander Joseph De
Spenray en Suzanna Françoise Ghislena (de) Snoy de Langerhagen), geboren en gedoopt te Mechelen op
17/03/1777 en hier overleden op 03/12/1851. Het was een regentenfamilie uit Leiden, later verhuisd naar
Roermond en zijn vader ridder Frans Johannes Wiro de Bors was Requestenmeester van het Huize van
H.K.K. Majesteit geworden en raadsheer in de Raad van Luxemburg en later te Mechelen (zie https://gen  -  
wiki.nl/limburg/index.php?title=De_Bors en VERHOEVEN (Gerrit),  Een Hollander in Mechelen. Op city-
trip in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden  in catalogus expo Een Hollander in Mechelen in het hof
van Busleyden, Mechelen 30/04-26/07/2015, pp. 4-78, plus correcties aan de hand van onze genealogische
bronnen.
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Toison d'or avec tous les documents, 8 volumes in-folio et de nombreuses correspondances;
toutes les planches en cuivre des cabinets d'armes des chevaliers de la Toison d'or, seront
vendu avec l'ouvrage.”276 Ook bij de familie Coloma (van baron Ernest in 1825277 en gravin
Coloma, weduwe van burggraaf De Plaine in 1839278) troffen we geen manuscripten van
Mechelse kronieken of ander belangwekkends aan. En dan zijn er nog enkele enkele leden
van de familie du Trieu de Terdonck: een combinatie van adel en functies in rechtspraak en
politiek. Bij baron Charles Augustin Jean du Trieu de Terdonck (° Mechelen 03/09/1790 – †
Mechelen 15/01/1861), burgemeester van Blaasveld en Heffen en senator en zelf zoon van
Charles Maximilien du Trieu, advocaat bij de Grote Raad van Mechelen, vonden we een ko-
pie  van Steylaerts  Destructie  der  Zandpoort279.  Hij  was getrouwd met  Barbe Pierets  de
Croonenburgh, dochter van Mechels burgemeester Pierre Pierets (1809-1813) en rechter en
gemeenteraadslid  Joseph  Charles  Hilaire  (°  Mechelen  14/01/1814  –  †  Mechelen
07/05/1867) was hun oudste zoon. In het onderdeel “Histoire de Malines” (pp. 34-37) van
zijn catalogus stonden in hoofdzaak de klassieke drukwerken, maar ook (naast “Korte le-
vensbescryf” door Smeyers en Van den Nieuwenhuysen) de magere oogst van “Un paquet
de pièces satyriques en vers flamands sur l'incendie de la tour (Maneblusch) à Malines.”280

Diens zoon Karel Victor Maria Ghislenus du Trieu de Terdonck (° Mechelen 14/06/1852)
overleed hier op 29/05/1882 als rentenier. Veel werk was er blijkbaar niet aan zijn kleine ca-
talogus, want geen volle twee maanden later werd zijn bibliotheek al verkocht. Het interes-
santste handschrift hierin was een exemplaar van de “Jaerboeken der parochiekerk van de
HH. Joannes-Baptist en Joannes-Evangelist binnen Mechelen”; verder slechts een “Notice
sur Luc Fayd'herbe. Ms. avec dessins de MM. van den Eynde et V. Vervloet.” en “Ordonnan-
tien en octroyen verleend aan de stad Mechelen. Ms.”.281 De laatste in dit rijtje was gegradu-
eerd kan. Gaspar François Joseph du Trieu, een zoon van Pierre André François du Trieu,
griffier van de Grote Raad, dus een broer van Charles Maximilien en bijgevolg oudoom van
de vorige twee.282 Zijn catalogus werd opgemaakt door niemand minder dan apotheker/grif-

276 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne] blad Supplément au Journal d'Annonces de Malines. Vente de
tableaux, objects d'art, etc. Le Jeudi 29 Janvier 1852, à 10 ½ heures précises du matin, il sera vendu pu-
bliquement par le ministère du notaire DE KEERSMAECKER, à la mortuaire de Madame la Douairière
DE BORS D'OVEREN, rue des Vaches, à Malines, s.l.n.d. (Mechelen, 1852), in v° ((hier werd geen ver-
koopsprijs bij genoteerd in potlood).

277 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogus van eene voortreffelyke verzameling van Schilderyen,
(...); alsmede eene ryke verzameling van Boeken, Alle agtergelaeten by wylen Jonkheer Ernestus Graef
Coloma, Baron van Sinte Peeters-Leeuw, en waer van de openbaere veyling zal plaets hebben in het sterf-
huys tot Mechelen, in de Bleek-straet, te beginnen op Maendag den 5 September 1825 en volgende dagen,
Mechelen, s.a. (1825), “Tableaux” 52 pp. + “Livres” 34 pp.

278 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne en M 2667 (a)] Catalogue des livres de la bibliothèque des com-
tes Coloma, dont la vente publique aura lieu à Malines le 19 aout, 1839 à 9 heures du matin, En la mortu-
aire de feu la Comtesse Coloma, Douairière de Monsieur C. A. F. J. Vicomte De Plaine, S.on D, N.° 174,
rue de la Blanchisserie, s.l.n.d. (Mechelen, 1839), 53 pp.

279 Zie de voetnoot bij V 34.
280 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne]  Catalogue d'une belle collection de livres, de jurisprudence,

d'histoire, de littérature et de sciences et arts, délaissée par feu M. Hil. du Trieu de Terdonck, avocat, juge
suppléant au tribunal de première instance et ancien conseiller communal à Malines. Dont la vente publi-
que aura lieu Mercredi 20 et Jeudi 21 Novembre 1867, à 9 heures du matin et à 2 heures de relevée, en la
mortuaire, rue de la Blanchisserie, N° 1, à Malines, par le ministère du notaire Slavon, de résidence en
cettte ville, Mechelen, 1867, (48 pp.) p. 36, nr. 670.

281 [SAM M 2123 (a) in de catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue d'une belle collection de livres pro-
venant de feu M. Charles du Trieu de Terdonck, dont la vente aura lieu en sa mortuaire Quai au Sel, n° 3,
à  Malines,  le  Lundi  24  Juillet  1882,  à  11  heures  du  matin,  par  le  ministère  des  Notaires  DE
KEERSMAECKER et VAN MELCKEBEKE à MALINES, Mechelen, 1882, (16 pp.) p. 4, nrs. 19, 26 en 381.

282 Litteratuur: zie het einde van de lange voetnoot bij V 34.
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fier J.-B- Rymenans, die ook de veiling leidde. Onder “Histoire de la ci-devant Province de
Malines” (pp. 119-120) prijkten de gedrukte kroniek van de Azevedo en gedrukte werken
over St.-Rombout en de afkomst der Berthouts, het aartsbisdom (Van Gestel), Hanswijk en
enkele  andere,  maar  slechts  twee  interessante  handschriften:  “Opzoekingen  over  de
geschiedenissen van Mechelen en Brabant, door wylen G. J. de Servais. Mss. in fol.” en
“Analecta Mechliniensia. Mss. in fol.”.283

Tot slot een hele reeks historici wier catalogi ons wat teleurstelden. We zullen ze
chronologisch opsommen volgens het jaar van verkoop en beginnen dan ook met de voorlo-
per der stadsarchivarissen, de tweede (na Nicolaas Antoon van der Laen) garde (des) chart-
res Daniel Frans Cuypers de Rijmenam284. De catalogus uit 1735 is slechts 17 pp. lang en
we kunnen alleen vermelden dat hij (bij de “Libri prohibiti”!) een exemplaar had van “Peter
Bor Nederlandtsche historie 1621” en een van “Histoire des troubles des Pays-bas par Van
Meteren”; echter geen manuscripten hier.285 Kan. Cornelius Van Gestel286 had twee kronie-
ken in manuscript (vermeld door aartspriester kan. Hoynck Van Papendrecht287 als zijnde
door hem gebruikt)288, maar die stonden niet in zijn catalogus van 1748.289 Proost Gerardus
Dominicus de Azevedo Coutinho y Bernal was al overleden in 1782 (met catalogus datzelf-
de jaar, die ettelijke malen ter sprake zal komen in ons inventarisgedeelte), maar Josephus

283 [SAM, M 2431 (a) + ex. in de catalogi-verzameling De Bruyne + ] Catalogue des livres de la bibliothèque
de feu Monsieur Gaspar-François-Joseph du Trieu, ci-devant chanoine gradué noble de l'ancien Chapitre
Métropolitain de Malines; Dont la vente publique aura lieu à Malines dans la maison mortuaire, rue de
l'Écoutette, sect. E, n.° 308, le 19 Mars 1832, et jours suivans, le matin à neuf et l'après-midi à deux
heures, sous la direction de Mr J. B. RYMENANS, Rédacteur du Catalogue, Mechelen, 1832, (153 pp.) p.
119, nr. 2383 en p. 120, nr. 2392.

284 = Daniel François Cuypers (°22 nov 1653 - †4 maart 1725), heer van Rijmenam, Opstalle, Muijselwijck,
en  Zoetinghen,  doctor  in  beide  rechten,  schepen,  stadsgriffier  en  garde  chartres van  Mechelen.  Zie
MUYLDERMANS (Jaak), De Edele Familie Cuypers te Mechelen in de 17e en 18e Eeuw  in  Verslagen en
mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925, Gent, 1925, (pp.
149-164) pp. 158-160.

285 [SAM, M 2668 (a)]  Catalogus Librorum Cum editorum tum manuscriptorum [ertussen geschreven: “D:
Cuypers”]  Quorum Auctio habebitur in ædibus  AUGUSTINI VANDEN BERGHE in platea vulgo de Catlyne
Straet Die [ingevuld “15”] Junii 1735. Vendentur Monetâ Cambiali, s.l. (Mechelen), 1735, (17 pp.) p. 16.

286 Voor zijn eigen kroniek, zie EE XI 1 e.a.
287 HOYNCK VAN PAPENDRECHT (Cornelius Paulus), Vita Viglii ab Aytta Zuichemi ab ipso Viglio scripta, ei-

usque, nec non Joachimi Hopperi et Joannis Baptistæ Tassii opera historica aliaque analecta ad histori-
am scissi Belgii potissimum attinentia (in sex partes divisa), Den Haag, 1743, in T. I, pars 2 (Viglii ab Ayt-
ta Zuichemi epistolæ politicæ et historicæ ad Joachim Hopperum Equitem, Dominum de Dalem, rerum
Status Germaniæ inferioris apud Philippum II. Hispaniarum Regem, Consiliarium, & magni ejus sigilli
præfectum. Editio nova Ex codice MS. Collegii Vigliani Lovanii, additis ex eodem triginta epistolis ac plu-
rium aliarum fragmentis), pp. 414-416.

288 Zie in VERSTREPEN (Hugo), De Mechelse Beeldenstorm in de literatuur van de 16de eeuw tot nu. 450 jaar
sociaal-historische verrechtvaardigingen  in  .MHT (Mechelse Historische Tijdingen. E-schrift voor ge-
schiedschrijving over de stad en heerlijkheid Mechelen), nr. 1, Mechelen, juli 2016, 52 pp., [on line],
<www.mechelsehistorischetijdingen.be/artikels/PDF/1.pdf>, pp. 40-41.

289 [SAM, M 10.751 /B (a) en M 2673 (a)] Librorum catalogus bibliothecæ selectæ R.di AD.m Domini Cornelii
Van Gestel dum viveret, Canonici Ecclesiæ Collegiatæ B. MARIÆ Virginis trans Diliam Mechliniæ. Quo-
rum Auctio habebitur in  Ædibus ejus Mortuariis sitis in Plateâ (vulgo dicta) Onse Lieve Vrouwe straet,
die I.a Aprilis & seqq., s.l. (Mechelen), 1748, 40 pp.
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Felix Anthonius Franciscus290, zijn vijf jaar jongere broer291 (gedoopt Mechelen 22/04/1717
– † Mechelen 21/10/1794) kreeg zijn catalogus eerst in 1808, samen met de bibliotheek van
wijlen kan. P. Van der Linden van Sint-Vincentiuskapittel te Zinnik. Al wat we hierin kon-
den vinden was “Pratique de Malines. MM. SS.”, wat over rechtspraktijk gaat.292 Gaan we
naar de volgende kanunnik, Petrus Jozef Van Helmont293, die zich bezig hield met de ge-
schiedenis van het Mechelse Sint-Romboutskapittel. Hij schreef een tweedelig, nu op het
AAM berustend manuscript (codex A over de aartsbisschoppen en personen in hun dienst,
codex B over de waardigheden van het St.-Romboutskapittel). In zijn catalogus vonden we
onder “Histoire de Malines” echter slechts gedrukte kronieken, gedenkschriften, sermoenen,
e.d., samen met de traditionele werken van Valerius, Joffroy, de Azevedo, Van den Eynde,
Van Gestel,  Van Wachtendonck en Van Huldenberghe.294 Vergelijken we zijn bibliotheek
even met die van een van een nauwelijks bekende priester, de Mechelaar Charles Joseph
Groesius (1760-1821)295, pastoor in het Oost-Vlaamse Heldergem, die ook slechts die klas-
sieke werken had: de gedrukte kronieken over Mechelen van Valerius, Joffroy, Van den Eyn-
de en Azevedo, plus die van Van Gestel over het aartsbisdom, over St.-Rumoldus, enz.296

Weer anderhalf  decennium later stierf Gregorius Bartholomeus Josephus Antonius Gyse-
leers-Thys (1759-1835, de broer van Bartholomeus J. F. C., onze stadsarchivaris), pastoor
van Hever (1803-1835), die een Beschryving der parochie kerken, kloosters, kapellen, gods-

290 Zie MUYLDERMANS (Jaak), Vier Mechelsche Geschiedkundigen in de XVIIIe Eeuw  in  Verslagen en mede-
delingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent 1926, pp. 425-428 en
ROIFFENBERG (Frederic, DE),  AZEVEDO  COUTINHO Y BERNAL OU BERNALL, car il a fait imprimer lui-
même ce nom de deux manières ( JOSEPH-FELIX-ANTOINE-FRANÇOIS de )  in  Biographie universelle, anci-
enne et moderne. Supplément, ou suite de l'histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de
tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou
leurs crimes, dl. 56 (A-AZ), Parijs, 1834, pp. 621-622.

291 Ze mogen ook niet verward worden met Hermannus Guilielmus De Azevedo y Bernal, die regulier kanun-
nik was bij de dalscholieren van Hanswijk († 18/04/1796 en de 21ste door vice-deken Pauwels begraven
in St.-Romboutskerk als kerklijk, want de priorij was al in 1784 opgeheven door Jozef II).

292 [SAM, M 10.751/H (a) = in de catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue des livres, en toutes sortes de
sciences, delaissés par feu Monsieur J.-F.-A.-F. de Azevedo Coutinho y Bernal, en son vivant, chanoine de
l'Eglise Collégiale de Notre-Dame à Malines; et par feu Monsieur P. Van der Linden, ci-devant chanoine
de la Collégiale de Soingnies. Dont la Vente se fera Mardi 20 Decembre 1808 et jour suivant, à neuf
heures du matin et à deux heures de relevée, dans la Maison de J. de Keersmaeker, Marché aux Grains;
chez qui les Catalogues se distribuent moyennant deux Liards, Mechelen, s.a. (1808), (38 + 5 pp.) p. 3, nr.
56.

293 Petrus Josephus Van Helmont (° Brussel 01/05/1745 - † Mechelen 04/01/1828), priester 1768, kanunnik
metropolitaan kapittel van Sint-Rombout 1779, secretaris van kardinaal de Franckenberg 1768-1783 (als
dusdanig ook verantwoordelijk voor het AAM), 1795 cantor benoemd doch slechts deservitor ervan tot
1797, 1803 benoemd in het nieuwe kapittel). Zie B[AETEN] [J.],  Verzameling van naamrollen (...), dl. 1,
Mechelen, s. a., pp. 252-253 en  BOSCH (G., VANDEN), Een verleden (...), Antwerpen, 2009, pp. 327-328.

294 [SAM, M 2627 (a)] Catalogue d'une très-belle collection de livres, En toutes sortes de sciences, délaissés
par feu le très-révérend Monsieur Pierre-Joseph Van Helmont, Chanoine de l'église métropolitaine de
St.Rombaut à Malines; dont la vente se fera dans la mortuaire, marché aux laines dans ladite ville, le 24
Mars, et jours suivans, à neuf heures avant et 2 heures après midi, s.l. (Mechelen), 1828,  (143 pp.) pp.
118-120.

295 In Mechelen geboren zoon  van de uit Scherpenheuvel afkomstige Egidius Gregorius Michael Groesius
(zie voetnoot bij EE XI 1).

296 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue de livres de la bibliothèque de feu Monsieur Ch.-Jos.
Groesius, En son vivant Curé de Helderghem; Dont la vente publique se fera le 30 Avril 1822, et jours sui-
vans, le matin à neuf heures, et l'après-midi à deux heures, dans la maison de M. Bernard-Louis Laureys,
aux bailles de fer à Malines, sect. C, n.° 689, chez qui les Catalogues se distribuent au prix d'un décime ,
Mechelen, s.a. (1822), (90 pp.) pp. 76-77.

.MHT, nr. 7 (april 2018), p. 63



Handgeschreven kronieken, annalen, dagboeken en histories bewaard in het Mechelse Stadsarchief

huysen etc. van Mechelen maakte.297 Toch stond er “niks” in zijn catalogus.298 Eind 1838,
toen al stokoud, had hij nog gedicht “'K zal de kop dan nederleggen, / Valt daer tegen niets
te  zeggen,  /  RYMENANSKE  goede  reys...”  en  twee  jaar  later  was  het  dan  zover:
apotheker/griffier Jan Baptist Rymenans (° Diest 19/11/1748- † Mechelen 25/10/1840) legde
het vermoeide dichtershoofd definitief neer.299 Anderhalf jaar later is de verkoopscatalogus
van deze grote bibliofiel er, maar ook hier weer slechts wat drukwerken over Mechelen300,
doch geen handschriften, met uitzondering van een over het Thaborklooster.301 Wanneer we
ontmoedigd vijf jaar later gaan kijken bij Jan Frans Willems (1793-1846), niet een van onze
lokale heemkundigen, maar wel een historicus én pionier van de Vlaamse Beweging, dan
moeten we het toch ook alleen maar stellen met wat klassieke drukwerken, werkjes en bro-
chures.302 Een sprongetje naar geboren Mechelaar Goswin Joseph Augustin baron de Stas-
sart  (1780-1845),  ambtenaar,  politicus,  dichter,  historicus,  vrijmetselaar,  … leverde  een
enorme catalogus op, maar zonder waarde voor het onderzoek naar de Mechelse kronie-
ken.303 Tien  jaar  later  was  het  de  beurt  aan  historicus  Constant-Philippe  Serrure  (1805-
1872), advocaat, bibliothecaris, archivaris en hoogleraar. We vonden er een handgeschreven
kroniek over Brussel door kan. Foppens in, doch van Mechelen slechts de gedrukte kroniek
van de Azevedo en een collectie stukken over de torenbrand en de ruzie erover met de Ant-
werpenaars.304 De glorietijd van de grote bibliofiele verzamelaars is dan voorbij en we heb-
ben nog slechts twee bekende hedendaagse namen. De eerste is Dr. Georges Van Doorslaer
(1863-1940), geneesheer te Mechelen, lid van de Oudheidkundige Kring (vooral als musico-
loog bekend) sedert 1891 en zelfs voorzitter daarvan 1919-1929305. Zijn bibliotheek werd in
twee keren verkocht! In de tweede verkoop van 1945 kon men wél enkele interessante ma-
nuscripten op de kop tikken (met name van Delafaille en De Servais)306, maar de catalogus

297 Zie ook ANDRIESSEN (Jos), Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling  in  PUT

(Eddy), MARINUS (Marie Juliette) en STORME (Hans) (red.),  Geloven in het verleden. Studies over het
godsdienstig  leven  in  de  vroegmoderne  tijd,  aangeboden  aan  Michel  Cloet (Symbolae  Facultatis
litterarum et philosophiae Lovaniensis, Series A, 22), Leuven, 1996, pp. 459-469.

298 [SAM M 2442 (a)] Catalogue d'une belle collection de livres en tout genre et facultés, délaissés par feu
monsieur Greg. Gyseleers-Thys, En son vivant Curé de Hever, et par d'autres; Dont la vente publique se
fera dans la maison de la dame veuve PASSY, rue de la Chaussée, à Malines, le 12 janvier 1836 et jours
suivans, le matin à neuf heures et l'après-midi à deux heures, en francs et centimes et au comptant, avec
augmentation de 5 p. %. (...), Mechelen, 1835, 78 pp.

299 Zie meer uitleg in de voetnoot bij EE XVI 1.
300 [SAM, M 1911 (a)] Catalogue de Livres et Manuscrits rares et précieux, ayant formé la Bibliothèque de

feu M. Rymenams, en son vivant amateur distingué à Malines. Dont la Vente aura lieu à Gand le 6 Juin et
jours suivants, le matin à 9 heures et l'après-dinèr à 2 heures, en la Salle de Saint-Georges, rue Haute-
Porte, par Ferd. Verhulst, Gent, 1842, ([III]-494 pp.) pp. 385-386 (geschiedenis; zie ook bij poëzie, genea-
logie, etc.).

301 P. 264, nr. 4479; zie verder in de inventaris de voetnoot bij de § b. Kloosterkronieken).
302 Bibliotheca Willemsiana ou catalogue de la riche collection de livres délaissés par M. J. F. Willems, mem-

bre de l'Académie royale de Bruxelles, de l'Institut royal des Pays-Bas, etc., dont la Vente publique aura
lieu à Gand, le 1er Février 1847 et jours suivants, par FERD. VERHULST, en la Salle de St-George, rue
Haute-Porte, dl. 1, Gent, s.a. (1847), (VIII-202 pp.) p. 155 (nrs. 1856-1861).

303 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne] [MARCHAL (Edmond)],  Bibliothèque de M. le Baron de Stas-
sart, léguée à l'Académie Royale de Belgique, Brussel, 1863, XIV-1336 pp.

304 Catalogue de la bibliothèque de M. C. P. Serrure, dl. 2 (Catalogue des livres rares de la bibliothèque de
M. Serrure),  Brussel, 1873, (335 pp.) p. 239, nr. “Chronique abrégée de la ville de Bruxelles, par J. Fr.
Foppens, Chanoine à Malines. In-folio, dem. rel.,  non rogné. / Manuscrit de 240 pp., orné d'un beau
frontispice;  il  provient  de  la  bibliothèque  de  M.  de  Servais.  -  Cette  chronique  inédite  comprend les
événements les plus remarquables jusqu'à la fin de l'année 1756.”

305 Zie VERHEYDEN (Prosper), In memoriam Dr. Georges van Doorslaer 1864-1940  in  Handelingen van den
Mechelschen Kring voor Oudheidkunde, Letteren & Kunst, 1940, jg. 45 (1940), pp. 45-71.

306 Zie in de inventaris bij nrs. EE XXIV 1-2 en V 826 (uit Bibliothèque de feu le Docteur G. Van Doorslaer,

.MHT, nr. 7 (april 2018), p. 64

https://archive.org/details/bub_gb_S-4VNq6uG2cC


HUGO VERSTREPEN

van de eerdere verkoop in 1941 bleek waardeloos te zijn voor ons. Onder “Médecine” (wer-
ken over geneeskunde en farmacie) staat ook geschiedkundige werken over geneesheren en
-kunde, zoals het boekje van G. Van Doorslaer zelf “Aperçu historique sur la Médecine et
les Médecins à Malines, avant le XIXe siècle” uit 1900, in 1988 nog herdrukt, wat uiteraard
een geschiedkundig werk is (m.a.w., i.p.v. dat het onder onder “Archéologie et Folklore ma-
linois” geklasseerd werd).307 De hele  catalogus had zo'n  slordige,  arbitraire  indeling:  bij
“Documents manuscrits” (pp. 10-11) blijkt de eerste helft hoofdzakelijk uit oude boeken te
bestaan en onder “Musique - Critique musicale” (pp. 12-14) kon men ook nog artikels over
Mechelen terugvinden. Besluiten we dan met kan. Rafaël Antoon Tambuyser (° Mechelen
20/05/1905 – † Bonheiden 30/09/1966), archivaris van het aartsbisdom en voorzitter van de
Oudheidkundige Kring 1940-1966. Wat dit opleverde – en dan nog niet zo bijster interessant
wat kronieken betreft – was: J. SCHAEFFER : Handschrift uit het midden der 19e eeuw :
Naemlijst  der zwart-Zusters van het klooster Galileën binnen Mechelen,  in 8° gecarton-
neerd.” en het achttiende-eeuwse handschrift “rekenboek der families Rymenams en Vermy-
len (Mechelen) met handgekleurde wapens (...)”.308

Als  afsluitertje  is  er  nog de  catalogus  van drukker  en  boekverkoper  Christianus
Jeghers uit 1781.309 Hij werd verkocht voor twee oordjes, maar hoewel dat toch een belang-
rijke man was en met een mooie bibliotheek voor die tijd, stonden er geen handschriften in.

Roepzalen en gezworen roepers

Vroeger werden op het SAM niet zo zorgvuldig als tegenwoordig lijsten (en databan-
ken waren er zeker nog niet) bijgehouden van aankopen en schenkingen, waardoor nu nie-
mand meer weet hoe en wanneer een stuk dat niet echt tot de stedelijke administratie be-
hoort, hier terecht gekomen is en zelfs dan zouden we nog niet weten hoe de verkoper of
schenker eraan gekomen was. Een grote schat voor ons onderzoek vormden dan ook de vei-
lingcatalogi van bibliotheken uit sterfhuizen. Hieruit kan veel opgemaakt over het boeken-
bezit van de erflater en niet alleen de grootte van hun bibliotheek: die catalogi deelden de
boeken meestal ook in volgens vaste rubrieken, maakten dikwijls ook onderscheid tussen de
verschillende talen waarin de boeken geschreven waren en we mogen ons meestal verheug-
en in bibliografische informatie als de impressa, waaruit het geografische aanbod en bijge-
volg het aandeel van de typografische centra kan bestudeerd worden.310 Wat heb je daaraan

de Malines. (…) 10 novembre 1945 (...), Brussel, s.a. (1945), 30 pp.).
307 [SAM, M 5379 (a)] Bibliothèque de feu monsieur le docteur G. van Doorslaer de Malines. Médecine, fol-

klore, histoire de Malines, critique musicale, histoire, etc. La vente publique aura lieu le Samedi 6 septem-
bre 1941, à 2 ½ heures précises Galerie Léopold, 62, rue de la Loi, Bruxelles, Par le Ministère de M re H.
Nicaise, Huissier, 15, rue Ernest Allard, Bruxelles, s.l.n.d. (Brussel, 1941), (23 pp.), p. 5, nr. 35.

308 [SAM, M 9447 (a)] Nr. / 1967 / 17-18 - 1 - 1967. Stad Antwerpen. Kantoor van Mter (sic) T. BUYCK, ge-
rechtsdeurwaarder Maarschalk Gerardstraat 11. Openbare veiling van boeken (geschiedenis, schone kun-
sten, letterkunde, oude uitgaven) op dinsdag 17 en woensdag 18 januari '67 te 14.30 uur in de Zaal Van
Herck Leopoldstraat 57, Antwerpen. Zitting van dinsdag 17 januari 1967 te 14.30 uur. Bibliotheek van
wijlen de Z.E.H. kanunnik R. Tambuyser,  archivaris van het aartsbisdom te Mechelen (N° 1 tot 219) ,
s.l.n.d. (Antwerpen, 1967), (47 pp.) resp. p. 11, nr. 166 en p. 20, nr. 396.

309 [SAM, M 4237 (a)] Catalogus librorum ex omni genere quos reliquit Christianus Jeghers, ( dum in vivis
erat ) bibliopola; Quorum Auctio habebitur Pecuniâ Cambiali die 21. Augusti 1781 & seqq., horâ 9 ante
& 2 post meridiem, in Ædibus Mortuariis, sitis Mechliniæ in initio Plateâ ( vulgo ) Beffe-straet. Ubi Cata-
logi distribuuntur duobus Quadrantibus. Nota : Post Libros Vendentur Icones, Mechelen, 1781, 130 pp.

310 DELSAERDT (Pierre), SUAM QUISQUE BIBLIOTHECAM. Boekhandel en particulier boekenbezit aan de
oude Leuvense universiteit 16de – 18de eeuw (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, series A, vol.
27), Leuven, 2001, pp. 307 en 309.
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voor manuscripten? Wel, het was voor ons bijna de enige bron om de herkomst (de opeen-
volging van vorige eigenaars) van onze registers na te gaan en we hebben zo ook onver-
wacht  veel  kunnen reconstrueren.  We betreuren  de  soms moeilijke  leesbaarheid  van  de
nota's achter “herkomst” en van de nog eens vele voetnoten daarbij, maar er moest zoveel
informatie samengebald worden en we konden moeilijk een afzonderlijk artikel gaan wijden
aan vele nummers uit deze inventaris.

Uiteraard zijn er hiaten: niet alle catalogi zijn bewaard gebleven en misschien werd
er onder vrienden wel wat doorgegeven of verkocht wanneer iemand zijn einde voelde nade-
ren, maar 't zou ook kunnen zijn dat er al eens wat bleef “plakken”. Een advertentie uit 1776
maakt duidelijk hoe men zich soms wat moeite moest getroosten om na een overlijden de le-
ningen en ontleningen weer op orde te krijgen: “Alsoo men besig is met te maecken den Ca-
talogue van de Bibliotheque achtergelaeten door, wylent den Edelen Heere Raet Rogez, soo
wort een ieder, die aen hem souden konnen eenige Boecken oft Manuschripten geleent heb-
ben versoght van de selve, te haelen ten Huyse van den seer Eerw. Heer Haenen Deken der
Metropolitaene alhier, ende van gelyken die eenige Boecken oft Manuschripten souden kon-
nen ontleent hebben van wylent den voorsz. Heere, van de selve ten voorsz. huyse te willen
doen remitteren.”311

Een toemaatje is dat we met het opzoeken en bestuderen van al die veilingcatalogi
een beeld kregen van een voor Mechelen nog niet bestudeerd onderwerp, nl. wie die veilin-
gen in handen had. Hoeveel roepzalen waren er eigenlijk? Waren er grote en kleine spelers,
generaties, familiebanden en ambachtsprivileges? Dat uitpluizen is een studie op zich ge-
worden, maar het past nog in deze uitvoerige inleiding.

De crieur public en juré in de geschiedenis

Een stelregel uit de scholastieke theologie luidt dat men niet kan redeneren met ie-
mand die beginselen ontkent (Contra principia negantem, disputari non potest).312 Het uit-
gebreide begrippenapparaat dat we doorheen de eeuwen zagen gehanteerd worden, moeten
we dus eerst duidelijk definiëren, willen we de lokale evolutie kunnen begrijpen. Tegen-
woordig spreken we van keur- en veilingmeesters, maar dat kon vroeger door dezelfden ge-
beuren en er waren meerdere methodes om te verkopen, vele beroepsnamen en dito regle-
menteringen.

Herodotus beschreef in zijn Ἱστορίης ἀπόδεξις (Historiès apodeksis) één van de oud-
ste voorbeelden, nl. uit Babylonië (een gebruik dat naar hij vernam ook in voege was bij de
Heneten – of Veneten – in Illyrië): een openbare roeper verkocht daar de huwbare meisjes
aan de hoogste bieder en met de opbrengst van de mooiste werd een bruidsschat gegeven
aan de lelijkste of misvormde die met de laagste bieder mee mocht. De wet bestond in zijn
tijd al niet meer, maar hij vond het de meest wijze. Sinds de val van het Babylonische Rijk
prostitueerden  de  armsten  hun  dochters.  Een  achttiende-eeuwse  Franse  vertaling  geeft

311 Wekelycks Bericht voor de Stad ende Provincie van Mechelen, Mechelen, 1776, p. 315 (in nr. 27 van 7
juli).

312 Zie  Joannis Duns Scoti doctoris subtilis, ordinis minorum. Opera omnia. Editio nova juxta editionem
Waddingi XII tomos continentem a patribus franciscanis de observantia accurate recognita, dl. 16 (Quæs-
tiones in quartum librum sententiarum a distinctione prima usque ad septimam), Parijs, 1894, p. 93: “Si
autem hic discursus non sit convincens, multa principia revocantur in dubium, quæ supponuntur a Philo-
sophis ; contra autem negantem principia communiter recepta, non est disputandum.”
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crieur public als term voor de verkoper.313 Zoals we verder zullen zien is dit nog niet zo
slecht vertaald, want het is een vrij neutrale term, al was vendeur aux enchères nog beter ge-
weest. H. van Dolen maakte er tweemaal afslager van, maar dat is niet correct.314 De oude
Grieken maakten het verschil niet tussen oproepen of afslaan. In de originele Griekse tekst
staat er κήρυξ (kèruks).315 Dit Griekse woord kon boodschapper/heraut betekenen (een aan-
kondiger) en werd in christelijke betekenis zelfs synoniem voor prediker, een 'verkondiger'
(in de betekenis van 'getuigen' dan). We vinden dat bij Paulus, in de handelingen van de
Apostelen, in het Marcus- en in het Lucasevangelie, met κήρυξ als heraut/prediker of met
het werkwoord κήρυσσω.316 Dat werkwoord vinden we ook in de Septuagint (de Griekse
vertaling van het OT), maar daar kan het de vertaling zijn van zes verschillende Hebreeuwse
woorden.

Hiermee zijn we dus bij de oude Grieken beland. Uit teksten over de markten van
Attica (het tot één stadstaat verenigde schiereiland met Athene als centrum) haalt men “τἁ
έπώνια καἱ τἁ κηρύκεια” en kèrukeia317 wordt daarbij geïnterpreteerd als het loon van de
roeper (de uitleg over de έπώνιαον of έπώνια is complexer: een verkoopsrecht, maar wat dat
juist inhield…).318 Die kèrukes deden nog meer, maar A. Brown betoogt dat de middeleeuw-
se stadsroepers ons beeld van de Griekse  kèrukes  beïnvloed hebben, zodanig dat we nu
vooringenomen zijn: “The lack of attention afforded to Greek heralds is likely due, at least
in part, to the absence of any prolonged discussion of heralds in the ancient sources. The
knowledge of these civic officials seems to have been taken for granted by most ancient au-
thors, and their inclusion in the sources is never expanded upon with the exception of a few
lonely scholia. In my opinion this general lack of attention has filtered into the minds of
modern scholars who have unconsciously assumed the same attitude as the ancient authors,
and have applied their knowledge of related positions from other cultures such as Roman
(praecones) or the medieval worlds of England and France (town-criers). In some cases,
such as the Roman praecones publici, the roles could be very similar to Greek kerukes, but
they also lacked many of the additional Greek roles and nuances. Like Greek kerukes Ro-
man praecones served as spokesmen for city magistrates, and might perform proclamations
related to a number of items such as: assembly summons; election results; court-room busi-

313 LARCHER (Pierre-Henri) (vert.), Histoire d'Hérodote, traduite du Grec, Avec des Remarques Historiques &
Critiques, un Essai sur la Chronologie d'Hérodote, & une Table Géographique, dl. 1, Parijs, 1786, pp.
148-150.

314 DOLEN (Hein L., VAN) (vert.), Herodotos, Het verslag van mijn onderzoek, Nijmegen, 20003, pp. 196-197.
315 Zie bijv. in de oude (maar toen gerecenseerd als 'ongebruikelijk correct' en met veel leerzame noten voor

leerlingen) uitgave door STEGER (Carolus Augustus), Herodoti Historiarum Libri IX, dl. 1, Gießen, 1827,
pp. 97-98.

316 De apostelen moesten het woord Gods verkondigen en het rijk Gods aankondigen, zie TAVEIRNE (Maar-
ten),  In igne probati. Bijbelse stilering in de Latijnse acta martyrum & passiones van de late oudheid
(4de-6de eeuw).  Onuitgegeven doctoraatsproefschrift Taal- en Letterkunde Latijn - Grieks RUG, Gent,
2014, p. 230.

317 Niet te verwarren met het mv. van κερύκειον (de staf van Hermes, immuniteit gevend aan herauten).
318 Zie BOECKH (Auguste) (vert. A. LALIGANT), Économie politique des Athéniens, dl. 2, Parijs, 1828, pp. 42-

43; SHIPTON (Kirsty),  Leasing and lending. The cash economy in fourth-century BC Athens (Bulletin of
the Institute of Classical Studies. Supplement, 74), Londen, 2000, p. 10; FAWCETT (Peter William), Athe-
nian Taxation from the Pisistratids to Lygurcus 550 - 325 BC. Onuitgegeven doctoraatsproefschrift Klas-
sieken en Oude Geschiedenis, Durham, 2006, pp. 42-44 en 104; RHODES (Peter John) en OSBORNE (Ro-
bin), Greek Historical Inscriptions 404-323 BC. Edited with introduction, translations, and commentaries,
Oxford, 2003, p. 178 (“The sale itself was conducted by a herald (hence the 'herald's fees' [kerukeia] de-
ducted, by auction (...), and the city took both what was left of the proceeds and a sales tax (eponia) of
perhaps 1/1000th. (...)”).
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ness and order; the proposition of official bills; and as auctioneers. Unlike Greek kerukes
the praecones do not appear to serve similar religious or international roles. However, as
with Greek heralds there is no specific work focusing solely on the praeco and his place
within Roman society. Such a work would be a solid contribution to the field. I believe the
medieval town-crier has had the greatest influence [on] how modern scholars have viewed
Greek heralds in the past. These town-criers had a much more active role in directly pro-
claiming their lord’s laws and orders to the community, and also served to proclaim news to
the local populaces.”319 In de twaalfde-eeuwse Byzantijnse (dus geen klassiek Grieks meer,
maar we zien hier hoe de betekenis evolueerde) erotische roman van Eustathios Makrembo-
lites over Hysmine and Hysminias stond dat Hysminias, een mooie jongeling van Euryco-
mis, gekozen werd als religieuze ambassadeur (kerukeia) bij de naburige stad Aulicomis.320

De kèrux was een heraut, wat eigenlijk sloeg op iedere persoon die met luide stem aankon-
digt; daar zijn de werkwoorden en het adjectief van afgeleid en de woorden voor de hande-
ling,  het  resultaat  en  het  insigne  (de  staf321).  En  dus  ook  kèrukeia322,  een  vrouwelijk
substantief dat zowel de taak van een heraut aanduidde als het loon van een 'openbare ver-
kopingsroeper'.323 Er is wél een semantische evolutie geweest: de betekenis van de woorden
breidt zich uit van Hermes als heraut van de goden en dan een priester als heraut van de go-
den naar een gezant of openbare omroeper als heraut van de mensen en dus wellicht ook
naar een soort openbare verkoper.

We schreven hierboven reeds hoe Brown het had over de præcones bij de Romeinen
en daar werd uiteraard ook regelmatig een  auctio gehouden.   De pas door Menaechmus I
vrijgeslaten slaaf Messenio van Menaechmus II kondigde ook de uitverkoop aan van Me-
naechmus I zijn hele hebben en houden te Epidamnus (“Auctio fiet Menaechmi mane sane
septimi. (...)”, maar dat was slechts het eindvers van een Vroeglatijns blijspel van de Romein
Titus Maccius Plautus (al was het Griekse Epidamnos toen al een Romeinse provincie).324

319 BROWN (Andrew), The Common Voice of the People: Heralds and the Importance of Proclamation in Ar-
chaic and Classical Greece with Special Respect to Athens. Onuitgegeven doctoraatsproefschrift filosofie
UO, Oxford, 2011, pp. 13-14.

320 SAINTSBURY (George), The Flourishing of Romance and the Rise of Allegory (Periods of European Litera-
ture, 2: The twelfth and thirteenth centuries), Edinburgh/Londen, 1987, p. 382.

321 Deze kèrykeion of caduceus (de Romeinen gebruikten het woord caduceator voor een heraut/vredesonder-
handelaar, te onderscheiden van de legaten; zie CORNWELL (Hannah), The Role of the Peace-Makers (Ca-
duceatores) in Roman Attitudes to War and Peace  in  LEE (Geoff), WHITTAKER (Helene) en WRIGHTSON

(Graham) (red.), Ancient Warfare: Introducing Current Research, Volume I, Newcastle upon Tyne, 2015,
pp. 331-348) moest ervoor zorgen dat de heraut – onmisbaar voor contacten tussen oorlogvoerenden – niet
verward werd met eender welke vijand en verleende hem onschendbaarheid. Hij was slechts een woord-
voerder, die een officiële boodschap overbracht tussen soevereine mogendheden en geen onderhandelaar
(dat was de ambassadeur, maar een ambassade werd vergezeld van een heraut als levend symbool van de
onschendbaarheid der ambassadeurs); zie L'HOMME WÉRY (Louise-Marie), Le meurtre des hérauts de Da-
rius en 491 et l'inviolabilité du héraut  in  L'antiquité classique, dl. 35 (1966), afl. 2, (pp. 468-486) pp. 468
en 480.

322 N.B.: hoewel het niet correct lijkt te zijn met een epsilon vooraan, worden κερύκειον en κηρύκειον toch
als synoniemen opgegeven; zie JÖHRENS (Gerhard), JÖHRENS (Eveline) en SANDNER-BEHRINGER (Chris-
ta),  Archaeologica Homerica. Die Denkmäler und das frühgriechische Epos.  Verzeichnisse und Indices,
Göttingen, 2015, p. 200.

323 BAILLY (Anatole), Dictionnaire grec-français, Parijs, 1935, pp. 1088-1089 en LIDDELL (Henry George) en
SCOTT (Robert) (aangevuld door Henry Stuart JONES, Roderick MCKENZIE, e.a.), Greek-English Lexicon.
With a Revised Supplement, Oxford, 1996, dl. 1, p. 949 (zij definiëren kèrukeia als het ambt van de roeper
of een ambassade of zijn betaling).

324 Zie WESTENDORP BOERMA (Roelf Everhard Herman),  Plautus’ Menaechmi  in  Hermenevs, jg. 38, nr. 2
(okt. 1966), (pp. 29-35) p. 33.
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De Romeinen gebruikten echter allerlei benamingen voor de onderscheiden functies. Eind
achttiende eeuw somde Plaisant la Houssaie het aldus op:  “Les officiers les plus considé-
rables des magistrats à Rome, et les plus connus, étoient les greffiers, scribæ ; les ascences
ou accersiteurs : les crieurs , les coacteurs, les licteurs, les messagers appéles viatores, et les
executeurs des hautes œuvres, carnifices. / (...); les crieurs avoient des fonctions différentes,
et à-peu-près les mêmes que les nôtres dans les ventes publiques ; ils faisoient aussi faire si-
lence dans les cérémonies religieuses, dans les tribunaux ; ils appeloient le peuple pour les
suffrages ; ils annonçoient les magistrats désignés ; ils proclamoient les loix; ils assignoient
devant les juges ; ils lisoient / les pièces , et dans le Sénat ils lisaient aussi les lettres qui
étoient reçues par ce corps. Leurs fonctions , comme on voit , dévoient être lucratives en
raison de leur étendue.”325 A. Matthaeus maakte in § “Over de beteekenis der woorden, in
de opveilingen voorkomende” de vergelijking met de Grieken: “Die de oproeping deed, en
het goed instelde, hiette præco; (...), terwyl de oproeping zelve, of ook het amt van den op-
roeper,  præconium genoemd werd: (…). Met dit zelfde woord word ook het loon van den
roeper, of het roepgeld aangeduidt (…)  even gelyk by de Grieken het woord kèrukeia zoo
wel het amt als het loon van den roeper beteekent; (…).”326 Ook etymologisch zou er een ge-
lijkenis zijn in de zin dat het met luide stem moest verkondigd worden, want hij voegt eraan
toe: “Het Latynsche woord  PRÆCO (roeper, omroeper  en in dit stuk erfhuismeester) word
volgens PRISCIANUS Lib. XIV. afgeleidt van sterk schreeuwen * [* VALDE canendo]; evenge-
lyk het woord prægestire  voor valde gestire (ergens sterk naar verlangen) gebruikt word:
naardien de voornaamste waarde van een' roeper in zyne stem bestaat, als welke helder,
schel en zwaar moet zyn. Waarom dan ook oudtyds velen, met dit voorrecht van nature be-
gaafd, door hunne stem en geschreeu overgroote rykdommen byeenschraapten : (...).” Ge-
ëerd werden die lawaaimakers er niet door, want “Immers was de bediening van roeper zeer
gemeen, zoo niet verachtelyk; daar, volgens getuigenis van CICERO Epist. Ad Fam. Lib. VI.
Epist. 18. eertyds by uitdrukkelyke wet bepaald was, dat niemand, welke bevorens het roe-
persamt had bediend, zelfs in de kleinere steden onder de Overheidspersoonen mocht verko-
ren worden.”327 Toch waren er verschillen, zoals Brown aanhaalde: de Romeinse praecones
lijken niet dezelfde religieuze en internationale rol gespeeld te hebben als bij de Griekse
kerukes mogelijk was.328 W. Nieupoort vatte het nog eens samen met de andere verwante
ambten waar we eerder niet op ingingen: “Les Crieurs (Præcones) étoient aussi divisés en
Décuries : leurs fonctions étoient différentes et en grand nombre. 1.° Ils faisoient faire si-
lence dans les cérémonies de religion. 2.° Ils étoient employés dans les encans, pour procla-
mer ce qui étoit à vendre, et le prix qui en étoit offert. Ceux qui achetoient dans les ventes
publiques s'appeloient Sectores: la vente même s'appeloit accesio. 3.° Ils servoient à empê-
cher qu'on ne fît trop de bruit dans ces ventes. 4.° Dans les Comices ils appeloient le peuple
pour venir donner son suffrage, et ils annonçaient les Magistrats qui étoient désignés. 5.°
Lorsqu'on avoit porté des lois, ils les notifioient au peuple, telles que les Scribes les leur
avoient communiquées. 6.° Dans les procès, ils assignoient les défendeurs, les demandeurs,
les témoins, et ils lisoient les pièces. 7.° Enfin, ils lisoient dans le Sénat les lettres qui lui

325 LHOMOND (Charles François) (vert. PLAISANT LA HOUSSAIE), Abrégé de l'histoire des hommes illustres de
Rome, Depuis sa Fondation par Romulus jusqu'au règne d'Auguste. On y a joint une Chronologie de l'his-
toire ancienne, un Abrégé des Usages, Mœurs et Coutumes des Romains; des détails sur leur Religion,
leurs diverses Magistratures et leur systéme de finance, Parijs, 1806 (17941), pp. 520-521.

326 MATTHAEUS (Antonius)  (anonieme vert.),  Verhandeling over de opveilingen of  over  het  recht omtrent
openbare verkoopingen, vooral by Decrete; mitsgaders verhuringen of verpachtingen, en aanbestedingen,
dl. 1, Utrecht, 1774, pp. 8-9. Voor die tijd was het een merkwaardig wetenschappelijk werk, met citaten,
nauwkeurige bronverwijzingen, voetnoten en randverduidelijkingen.

327 Ibidem, resp. p. 139 en 140.
328 BROWN (A.), Op. cit., p. 13 (vide supra).
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étoient écrite , et plusieurs autres choses pareilles. Leur charge étoit fort lucrative, la plu-
part étoient des personnes libres. Une autre , qui en approchoit, étoit la charge des Coac-
teurs, qui exigeoient le prix de ce qui avoit été acheté dans les ventes publiques. Les Finan-
ciers de la République avoient aussi des Coacteurs, pour faire payer les impositions.”329 In
het voorwoord van een veel recenter werk werd aangeklaagd hoe slecht het eigenlijk nog
bestudeerd was: “Dans le monde grec et romain, les ventes aux enchères étaient très fré-
quentes. Pourtant, jusqu’à ce livre-ci, elles n’ont pas été beaucoup étudiées comme phéno-
mène social et économique. Certes, il y a de la bibliographie sur les aspects juridiques de la
question , - à commencer par deux titres fondamentaux : le mémoire de M. Talamanca, plein
de précision et de rigueur, et le livre de G. Thielmann. Et puis, il y a de la bibliographie sur
certains acteurs de la vente aux enchères : les crieurs publics (praecones); et  aussi  les
changeurs-banquiers professionnels (argentarii  et coactores  argentarii), que je me suis ef-
forcé d’étudier, notamment à partir des tablettes de Lucius Caecilius Jucundus. Mais, même
si la présence d’un crieur est  indispensable,  même si,  en Méditerranée occidentale,  les
changeurs-banquiers,  pendant  plusieurs  siècles,  sont  régulièrement  intervenus  dans  les
ventes aux enchères, celles-ci ne se limitent pas aux interventions des uns et des autres, très
loin de là. C’est un phénomène social global, qui méritait d’être étudié comme tel, et qui,
jusqu’ici, n’avait pas été assez étudié.”330 Voor wie het interesseert, sommen we tot slot nog
de termen op die P. Barral meer dan tweeënhalve eeuw geleden bijeen sprokkelde: “AUC-
TIO , vente à l'enchère , au plus offrant. Quand il y avoit à Rome de ces sortes de ventes à
faire , on affichoit le jour & les conditions, & la chose qui étoit en vente étoit adjugée à ce-
lui qui offroit le plus. Ces ventes se faisoient dans le marché aux légumes , & dans le Capi-
tole , en présence de tout le Peuple , & la chose qui étoit à vendre étoit annoncée par un
Crieur public ; on appelloit Auctor le vendeur , celui qui donnoit à un autre le droit de pro-
priété sur ce qui se vendoit : Tùm illi intellexerunt, dit Cicéron , se id, quod à malo auctore
émissent ,  diutius obtinere non posse. Malo auctore  , signifie dans ce passage , celui qui
n'avoit pas le droit de vendre. La caution du vendeur s'appelloit secundus Auctor.” / “CO-
DON, Sonnette, grelot , dont la forme est celle de la tête d'un pavot, & que l'on attachoit au
cou des chevaux. On appelloit Codonophorus celui qui portoit cet instrument & qui en son-
noit, pour avertir les sentinelles d'accourir à lui & de prouver, par la rapidité avec laquelle
elles venoient, qu'elles ne s'étoient pas éveillées au son de la clochette. C'étoit aussi un
crieur d'enterrement, qui , avec sa sonnette, avertissoit le Public d'y assister, & en même,
tems donnoit  avis au Flamine331 de s'écarter,  pour ne pas être fouillé par l'aspect d'une
pompe funèbre.” / “CRIMEN (...)  les Romains avoient aussi coutume, lorsque quelqu'un
étoit condamné, de faire publier par un Crieur public, ou d'afficher le crime pour lequel on
le punissoit.” /  “DESIGNATO, Désignateur; on appelloit ainsi dans les pompes funèbres,
un Maître de cérémonie, ou un Juré-Crieur, qui régloit l'ordre des funérailles, la marche du
convoi , & les ornemens dont on devoit se servir : il étoit accompagné de deux Licteurs qui
l'aidoient dans ses fonctions : Designatorem decorat Lictoribus atris, dit Horace. Tertullien
ajoute qu'il se chargeoit encore des jeux & des spectacles funèbres. Il y avoit aussi des
Désignateurs pour les Spectacles, qui se chargeoient de faire placer chacun , selon son
rang & sa qualité;  ils  étoient  distingués  par  une  baguette  qu'ils  tenoient  à  la  main.”  /
“EXSEQUIÆ, funérailles ,  cérémonies que l'on pratique envers les morts ,  que Cicéron

329 NIEUPOORT (Willem Hendrik) (vert. Pierre-François Guyot DESFONTAINES), Explication abrégée des cou-
tumes et cérémonies Observées chez les Romains, Pour faciliter l'intelligence des anciens Auteurs , Parijs,
1805, pp. 119-120.

330 GARCÍA MORCILLO (Marta), Las Ventas por subasta en el mundo romano: la esfera privada (Instrumenta,
20), Barcelona, 2005, p. 9 (Prólogio); zie ook pp. 137-156: “5 3. El oficio de los praecones” plus passim.

331 Flamen mv . flamines: Romeinse priesters, toegewijd aan één bepaalde god.
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appelle Celebritas supremi diei, devoir qui leur est rendu par leurs amis , & par ceux qui
sont chargés de cette fonction. Les funérailles des Riches à Rome étoient annoncées par un
Crieur public, qui se servoit pour cela de la formule indiquée au mot Formula : (...)” / “EX
TEMPLO, terme dont se servoient les Crieurs, après que les sacrifices étoient achevés ,
pour avertir le Peuple de sortir du Temple.” / “On le  [de dode] faisoit embaumer par un
Juré-Crieur appellé  Pollinctor, qui etoit au service du Libitinaire.” / “FUNUS TACITUM,
celles [begrafenissen] qui se faisoient sans pompe, sans désignateur , sans jeux, sans crieur
& sans annonce: (...).”332

Eind achttiende eeuw, iets vóór de Franse revolutionairen alles grondig overhoop
kwamen gooien, werden de internationale gelijkenissen nog groot genoeg bevonden om in
een viertalig werk samen te vatten wat de openbare verkoop juist inhield: “L'enchere, ou
l'encan. Il y a plus d'un Siecle qu' ont été en usage les encheres, dont l'essentiel consiste à
ajuger au plus offrant des marchandises, ou d'autres biens exposés en vente, et declaré par
un grand crieur, Ce n'est regulierement que par ordre du magistrat que se font les encheres,
afin que l'argent, qui en sera legitimement retiré, soit emploie à aquiter les dettes de l'an-
cien possesseur, ou du defunt, ou echanger, ou à louer les maisons avec leurs ameuble-
ments, ou à mettre en Emphyteuse les fonds, et ses heritages à quoi il faut preposer de bons
tuteurs en faveur du Pupille, ou du mineur. Ces mesures prises on fait à certaines heures,
l'exposition de toutes les pieces venales bien marquées; Dès que l'on commence à les vendre
à l'encan le crieur d'encheres muni de l'autorité du magistrat montre successivement au pu-
blic tout ce qui a servi a ameubler la maison ou à vétir le corps humain jusqu'au livres
même pour en faire argent. C'est alors que tous ceux qui sont enclins à acheter , Iuifs, et
Chretiens, nobles, et roturiers entrent en marché pour priser. Le greffier couche par ecrit le
nom du plus offrant à qui 1'on ajuge la marchandise à la charge de la paier argent comp-
tant : si non il court risque d être appellé en justice pour y aquitter sa dette ou pour rendre
ce qui il a reçu; ou du moins pour garantir de tout le dommage, qui pourroit resulter en cas
que la chose exposé de nouveau en vente ne fut pas mise à si haut prix qu'auparavant. Il ar-
rive souvent que de simples particuliers vendent à l'enchere, et uniquement en leur nom des
champs, du bétail, des habits, des livres des maisons avec leurs meubles, et sur le même
piéd que se font les ventes publiques, et marquées au coin de l'autorité de la magistrature ;
mais celles ci pour ce qui est des droits, et des Privileges qui leur sont annexées l'emportent
de beaucoup sur celles-la. Il y a de bonnes gens qui paroissent / fortement persuadeés, que
par le moien des encheres l'on peut se procurer aisément, et au plus bas prix juste  toutes
sortes de meubles. Nous avouons que cela arrive quelquefois, au regard de certaines Villes,
et relativement aux certaines marchandises ; mais il est vrais de dire, que ces traites d'achat
sont sujets a bien de fourberies, et de tromperies enfantées par le hasard, et même premedi-
tées de longue main a dessein formée; de sorte que souvent il en coûteroit beaucoup moins
à la boutique d'un ouvrier, ou d'un honnéte marchand; sur tout lorsque la malice du coeur
humain va assez loin pour suborner des encherisseurs, qui portent les choses à un prix
exorbitant; ou que d'autres devenus amoureux d'une marchandise exposée la desirent pas-
sionnement,  et  veulent  l'avoir  coûte qui  coûte.  Le chef  Crieur d'encheres est  indemnisé
exactement de toutes le travaux qu'il a eu, et à compter de jour à autre; soit enfin en vertu
du contrât qu'il a fait. Quand il s'agit d'une vente considerable vü l' inventaire ou n'en im-

332 BARRAL (Pierre)], Dictionnaire des antiquités romaines ou explication abrégée des cérémonies, des cou-
tumes et des antiquités sacrées et profanes, publiques et particulières, civiles et militaires, communes au
Grecs  et  au  Romains,  Ouvrage  traduit  & abregé  du  grand Dictionnaire  de  SAMUEL PITISCUS,  dl.  1,
Parijs/Bordeaux/Rouen, 1765, pp. 148, 370, 447, 498, 573, 575, 637 en 639; zie ook nog passim over wat
ze zoal allemaal zeiden.
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prime des Catalogues, qu'on a soin de comuniquer même aux nations etrangeres.”333

Nader onderzoek wijst echter uit dat er niet alleen grote nationale, maar ook grote lo-
kale verschillen waren! Er is veel over geschreven in de grote Dictionnaires, maar we moe-
ten daarbij direct het voorbehoud maken dat die zich vnl. gebaseerd hebben op de situatie in
Frankrijk, hoofdzakelijk het prerevolutionaire dan nog en met nadruk op de toestand in Pa-
rijs. Het zijn vele bladzijden en we gaan dit noodgedwongen moeten samenvatten of zoals
de protestantse theoloog Ch. M. Pfaff schreef: “Non verò patitur & hîc paginae angustia, ut
dictionaria illa omnia recenseamus.”334 P. Larousse gaf in 1869 een lange uitleg over de ver-
schillende roepers, nl. de  crieur de nuit, de  crieur des corps, de  juré crieur en de  crieur
public. Alleen die juré crieur is voor ons interessant omdat dat zowel kon slaan op een indi-
vidu qui proclame le prix des objets, dans une vente publique (met meer uitleg over de vente
publique aux enchères bij het lemma criée) als op een officier public qui faisait les procla-
mations. Zelfs die specifieke dubbele term is dus niet zo eenduidig als je zou verwachten.335

Voor P. Reymond was de Crieur juré een “voisin du clocheteur, spécialisé dans l'annonce
des décès.”336 Uit het lijvige werk van A. Franklin bleek dat er in Parijs een grote diversiteit
aan  roepers  bestond:  je  had  de  crieur  du  ban,  de  crieur  du  soir,  de  crieur  de
corps/pleureur/plombier en natuurlijk de juré crieur ordinaire du roi et de la ville (die de of-
ficiële akten moest aankondigen door ze publiek voor te lezen), maar daarnaast nog een
hoop verkopers, met name de crieur de vin, de crieur de peau de lapin, de crieur de vieux
fer en dan nog wat dames als de crieuse de fruit, de crieuse d'huitres en de crieuses de vieux
chapeaux met hun apprentices.337

Het was niet nieuw; de achttiende eeuw was heel vruchtbaar voor dit soort woorden-
boeken en repertoria! Halverwege de zeventiende eeuw publiceerde C. Le Pretre,  kamer-
voorzitter van het Parlement van Parijs, al wat opvallende rechtsbeslissingen daarvan. Hij
vermeldde een oordeel van 01/12/1627, “qu'vn Crieur de Corps & de Vins est préférable
pour les frais funeraux nécessaires & raisonnables par luy fournis pour l'enterrement & se-
ruice d'vn defunct, au propriétaire d'vne maison, sur les deniers procedans de la vente des
meubles trouuez en la maison du defunct.”338

Tegen het einde van die eeuw verscheen postuum de Dictionnaire Universel (één
van de voorlopers van de fameuze Encyclopédie van Diderot en d’Alembert) van rechtsge-
leerde, benedictijn (abt van Chalivoy en prior van Chuisnes), schrijver (lid van de Académie

333 Schauplatz der Natur und Künste in vier Sprachen, deutsch, lateinisch, franzosisch, und italånisch. Spec-
tacle de la nature et des arts, en quatre langues, savoir allemand, latin, françois et italien , jg. 8 (48 platen
en beschrijvingen),  Wenen,  1782,  nr.  24,  s.p.:  Die Versteigerung.  (Auction.)  /  Auctio.  /  L'enchere,  ou
l'encan. / L'Incanto o sia vendita pubblica.

334 PFAFF (Christophorus Matthæus), Introductio in historiam theologiæ literariam notis amplissimis, quæ no-
vum opus conficiunt, illustrata, dl. 1, Tubingen, 1724, p. 28.

335 LAROUSSE (Pierre), Grand dictionnaire universel du XIXe siècle. Français, historique, géographique, my-
thologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc., etc.,  comprenant: (...),  dl. 5, Parijs,
1869, pp. 520-522.

336 REYMOND (Paul), Dictionnaire des vieux métiers. 1 200 métiers disparus ou oubliés, Parijs, 1994, p. 14.
337 FRANKLIN (Alfred), Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le

treizième siècle, Parijs/Leipzig, 1906, passim.
338 We gebruikten  PRESTRE (Claude, LE),  Questions notables de droit, decidées par plusieurs arrests de la

Cour de Parlement, et divisées en deux centuries. Ensemble un traicté des mariages clandestins. Avec les
arrestez de la cinquiesme Chambre des Enquestes du Parlement de Paris, Parijs, 16522, pp. 706-707. De
eerste uitgave was verschenen in 1645 onder de titel Questions notables de droict, decidées par plusieurs
arrests de la Cour de Parlement, et distribuées par centuries. Ensemble un traicté des mariages clan-
destins, avec les arrestez de la cinquiesme Chambre des Enquestes du Parlement de Paris. Er zouden nog
uitgaven volgen, waaronder de postume, “divisées en quatre centuries”, die in Parijs verscheen in 1679.
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française) en lexicograaf Antoine Furetière (1619-1688).339 Bij hem vinden we uitleg over
de Crieurs de peaux de conin, de Crieurs de corps & de vin (ceux qui font la ceremonie des
enterrements, & qui alloient autrefois annoncer le prix du vin dans les ruës; met de  Juré
Crieur de corps & de vins, waarbij de eerste ook pleureur -euse genoemd werd; of in een
ander artikel: sont des Jurez & Officiers de ville qui étoient autrefois establis pour annoncer
le vin qui estoit à vendre, les enfans, les papiers ou les autres choses égarées ou perduës,
afin qu'on les pust recouvrer. Maintenant ils ont reduit leur fonction à faire les ceremonies
des enterrements. Il y avoit autrefois 24. & maintenant 30. Jurez Crieurs de corps & de vin
à Paris), de Semonneur (een Crieur d'enterrement), de tuniques de velours, & en broderie
die roepers droegen, de Jurez Vendeurs de vin (certains Officiers établis sur l'estappe, qui
reçoivent les deniers de la vente du vin, & qui en répondent aux Marchands), de Sergens à
verge du Chastelet (genoemd Jurez Priseurs, Crieurs & Vendeurs de meubles), de Chiffon-
nier, -iere (Crieur de vieux chapeaux & de vieux habits), de Colporteur (straatverkoper van
kleinigheden en particulierement des crieurs de gazettes, d'Edits, & autres feuilles volantes,
qui sont nouvelles), de Crieur de gazette. de Crieur de vieux passemens d'argent, de Crieuse
de vieux souliers & chapeaux, de Crieur die ook Officier public was, qui va publier par les
carrefours les ordres de la Justice, les reglements, les deffenses, les assignations à trois
briefs jours. Le Juré Crieur est assisté de trois trompettes, quand il fait un cri public  (want
CRIER,  signifie  encore,  Publier  solemnellement  dans  les  places  publiques,  &  à  son  de
trompe, des reglements, des ordonnances,  ou autres choses qu'il faut que tout le monde
sache) en het Saksische bidel (ook 'openbare roeper' betekenend) waarvan volgens sommi-
gen bidellus (onze universitaire pedel, vroeger ook knecht van het lagere gerecht) afgeleid
is. In 't algemeen:  CRIEUR,  EUSE. adj. Qui fait bien du bruit, soit en querellant, soit en se
plaignant, soit d'autre maniere. Dans les disputes les plus grands crieurs ont le plus souvent
l'avantage. Dans un nombre de creanciers les plus importuns, les plus grands crieurs sont
les premiers payez. Wat 'roepen' betekende, vatte hij aldus samen: CRIER, signifie aussi, An-
noncer la vente, ou l'achat de quelque chose, & premierement des menues necessitez. Il y a
plusieurs petits Marchands qui crient par les ruës des fruits, des cotrets, de vieux chapeaux,
de vieilles ferrailles. Il y a des Officiers établis pour trier le vin qui est à vendre, les choses
qu'on a perduës, qui sont les Jurez Crieurs de corps & de vin. En dan was er natuurlijk nog
de verkoop bij opbod: CRIER, signifie aussi, Proclamer en Justice pour trouver des enche-
risseurs. Ces meubles ont été criez & vendus au plus offrant & dernier encherisseur. On a
crié ces ouvrages, ces reparations au rabais. On le dit plus Particulierement des immeubles.
On a crié cette terre dans les formes, on a fait les quatre quatorzaines. Au Chastelet de Pa-
ris, il faut avoir un congé de crier, avant que de proceder aux criées.340

Jacques  Savary  des  Brûlons,  inspecteur-generaal  van  de  douane  onder  Lodewijk
XIV, overleed in 1716, maar zijn  Dictionnaire universel de commerce werd in 1723 pos-
tuum uitgegeven door zijn broer Philemon-Louis. Hij kondigde het al aan in de Préface his-
torique: “Ce qui est dit dans ce Traité des Jurez Vendeurs de Cuirs, fit penser aux Auteurs
d'en faire un Article particulier, & d'y joindre la création & les fonctions de tant d’autres
semblables Officiers établis à Paris sous le même nom, tels que sont les Jurez Vendeurs &

339 Zie HUGH (Chisholm), FURETIÈRE, ANTOINE (1619–1688)  in  Encyclopædia Britannica, Cambridge,
191111, p. 357 en ROSS (Walter W.),  Antoine Furetière's Dictionnaire universel  in  KAFKER (Frank A.)
(red.), Notable Encyclopedias of the Seventeenth and Eighteenth Centuries: Nine Predecessors of the En-
cyclopédie (Studies on Voltaire and the eighteenth century, 194), Oxford, 1981, pp 53-54.

340 FURETIÈRE (Antoine), Dictionnaire Universel, Contenant généralement tous les Mots françois tant vieux
que modernes, & les Termes de toutes les Sciences et des Arts, sçavoir (...), dl. 1 (A – E) en dl. 3 (P – Z),
Den Haag/Rotterdam, 1690, s.p.
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Crieurs de Vins, les Jurez Vendeurs de Marée, & les Jurez Vendeurs de Volailles.”341 De cri
public was bij hem een proclamation, ou publication, qui se fait par des Officiers de Police,
pour annoncer au Peuple la vente de quelque marchandise en hij gaf er ook vele voorbeel-
den van: plaats en prijs van streekwijnverkoop, opening der markten, heropening van handel
na vredessluiting, verbod om voedingswaren op te slaan in tijden van hongersnood, verbod
op bepaalde goederen tegen de handelsbelangen; de roeper, dan altijd een ambtenaar van de
stad was, werd dan – al naargelang het plaatselijk gebruik – vergezeld van trompetters of
tamboers (zodat niemand onwetendheid kon pretenderen over de bevelen van de vorst). Ook
verloren en verdwaalde zaken werden door zo'n officiële roeper aangekondigd, met belofte
van beloning, maar in Savary's tijd hield men het in Parijs al bij het aanplakken van affiches,
zowel voor de verkoop van goederen als voor verloren zaken (mits toestemming van de lui-
tenant-generaal van politie). Toch bestond er toen nog een korps van gezworen roepers, met
veel leden, die onder de jurisdictie van de proost van het koopmansgilde en de schepenen
vielen – en in hun handen de eed aflegden – en o.a. dienst deden als Jurez Crieurs de corps
& de vins.  De stadsordonnantie van 1672 beschermde hen daarbij tegen concurrentie door
de lakenhandelaars, stoffeerders en oudekleerkopers. “Cri” werd ook gezegd van al wat met
luide stem (waarom de Grieken er ook kèrux, hun woord voor heraut voor gebruikten) ge-
roepen werd in de stad Parijs, voor aankoop of verkoop, door de Maîtres de la Communauté
des Crieurs de vieux fers & vieux drapeaux of door arme vrouwen die men  Crieuses de
vieux chapeaux noemde (zo'n 1.000 tot 1.200, die vooral op openbare veilingen oude meu-
belen en oude kleren opkochten, om ze met winst door te verkopen aan de oudekleerkopers;
onderverdeeld in de Revendeuses à la toilette, de Crieuses en gros, de Crieuses ordinaires
en de Novices) en verkopers van kleine voedingswaren, groenten, fruit, kranten, pasteitjes,
mosterd, enz. De roep (criée) was een publicatie voor de verkoop van meubelen e.a. zaken,
bevolen van rechtswege, maar er waren er ook vrijwillige, om zich te ontdoen van de goede-
ren van een erfenis of van eigen meubelen en oude kleren, maar daar was toch een vooraf-
gaande toestemming van een rechter voor nodig (het waren de Huissiers-Priseurs die in Pa-
rijs voor zo'n openbare verkopingen de roep per opbod deden; zie verder hoe erfenissen en
oude kleren bij ons samengingen); de daarbij talrijk aanwezige Brocanteurs & Revendeuses
konden daar gelukkige vondsten doen. Hij vulde nog aan hoe het woord ook gebruikt werd
om de verkoop per opbod op vaste dagen aan te duiden van de goederen die aangekomen
waren op de schepen van de handelscompagnieën, wat ook in het buitenland gebeurde in
kuststeden en havens.342 Zelfs roepers van konijnenvellen waren er.343 Een brocanteur (een
opkoper, de 'voddenboer' [of voddenmarchand in 't Vlaams] zouden wij zeggen) was natuur-
lijk iemand die zich bezighield met brocanter (herverkopen; van het vulgair Latijn abroca-
mentum) en dat brengt ons weer wat dichter bij ons eigen onderwerp, maar die term werd
volgens hem slechts gebruikt in Parijs, bij de amateuristische verzamelaars van kunstvoor-
werpen (les Curieux) en de schilders of de kunsthandelaars (Marchands Merciers) en bete-
kende het kopen, verkopen of ruilen van kunstvoorwerpen, meubelen en rariteiten.344

Noël Chomel (1633-1712), pastoor van de St. Vincentiusparochie te Lyon en land-
bouwkundige, publiceerde in 1709 de ervaringen van zijn leven in zijn Dictionnaire œcono-
mique. Nog vóór 't werk van Savary dus, maar er kwamen vele postume, aangevulde heruit-
gaven van en we gebruikten hier die van 1741 met geneesheer Jean Marret. We vinden hier

341 SAVARY (Jacques,  DES BRÛLONS) (uitg. Philemon-Louis SAVARY),  Dictionnaire universel de commerce:
contenant tout ce qui concerne le commerce qui se fait dans les quatre parties du monde , (...), dl. 1 (A-E),
Amsterdam, 1723, p. XVIII (ed. 1726, p. XXIV).

342 Ibidem, 1723, kol. 1609-1615 (1726, kol. 1603-1606).
343 Ibidem, 1723, kol. 1456 (1726, kol. 1448); zie ook nog passim crieur.
344 Ibidem, 1723, kol. 483 (1726, kol. 475).
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het begrip vendeur weergegeven, vooral voor iemand die een eigendom verkocht, een rente
en soortgelijke. Hij betitelde zo ook de stadssergeanten met staf die zich kwalificeerden als
gezworen schatters-roepers (Jurés Priseurs-Crieurs) en meubelverkopers en dan waren er
de gezworen verkopers van wijn, verse vis en gevogelte.345 In het supplement vonden we
nog de oude handelsterm inquant, waaronder men verstond wat in zijn tijd reeds vendre à
l'encan heette. De openbare verkopingen van meubelen op gerechtelijk bevel aan de hoogste
bieder  door  een  sergent  crieur heetten  dus  ooit  inquans.  Etymologisch  zou het  kunnen
komen van het Latijn in quantum ('hoeveel' vraag je ervoor) of van incantatum en incantare
('luid roepen, aankondigen'); in verschillende Franse provincies en vooral in Bretagne zou
men toen nog steeds inquanter gezegd hebben voor vendre à l'enchère.346

Verlaten we nu heel even de encyclopedieën om te gaan kijken in het werk van rid-
der, advocaat en rechtshistoricus Denis-François Secousse (1691-1754), die het begrip prae-
co of preco (vertaald als crieur public) uit enkele laatveertiende-eeuwse koninklijke ordon-
nanties haalde en nu eens niet voor Parijs, maar voor kleine dorpjes. In juni 1388 verleende
Karel VI een uitbreiding van privileges aan Realmont347 en daarin stond als zevende punt dat
de openbare roeper (communis Preco) de eed moest afleggen voor de provoost of de rechter,
op verzoek en in aanwezigheid van de burgemeesters (prestet Juramentum Preposito vel Ju-
dici, vocatis & presentibus Consulibus predistis) en dat proost of rechter, op verzoek van de
burgemeesters, hem ook zijn ambt konden ontnemen indien hij van zijn taak afweek (si cir-
cà Officium suum abuteretur vel aliter delinqueret) en iemand anders in zijn plaats konden
benoemen. Toen in 1392 de privileges bevestigd werden die waren toegekend aan de inwo-
ners van Montolieu of Malast348, stond er een bepaling in die aan de schepenen en raadslie-
den toelaat om zelf hun praeco te verkiezen en beëdigen en over diens salaris voor de roe-
pen voor particulieren, wijn, roerende en onroerende goederen.349 In de bevestiging van het
gemeentecharter verleend aan de inwoners van Voisines350 in februari 1391 stond: “In nupti-
is  Preco,  nichil  consuetudine  habebit  neque  Excubitor.”  (de  openbare  roeper  noch  de
schildwacht zullen enig recht hebben bij de bruiloft van de inwoners). Hij maakt trouwens
ook melding van hoe in dorso van enkele charters uit 1388 de roep ervan bevestigd werd:
“Publié  souffisamment ès  lieux acoustumez à faire  Criz  à  Paris,  (& aussi  en  plusieurs
autres lieux,) par Jehan le Maire Crieur du Roy nostre S.”.

We keren nu terug naar enige “echte” (al hebben ze veel uit vorige afgeschreven)
Encyclopédie, nl. die o.r.v. Denis Diderot en Jean le Rond d'Alembert (1751-'651, 17 delen

345 CHOMEL (Noel) en MARRET (Jean), Dictionnaire œconomique, contenant divers moïens d'augmenter son
bien, et de conserver sa santé. Avec plusieurs remedes assurez et éprouvez pour un très-grand nombre de
maladies, & de beaux secrets pour parvenir à une longue et heureuse Vieillesse. (...), dl. 2, Commercy,
1741, p. 410.

346 CHOMEL (Noel),  Supplement  au  Dictionnaire  œconomique,  contenant  divers  moïens  d'augmenter  son
bien, et de conserver sa santé. Avec plusieurs remedes assurez et éprouvez pour un très-grand nombre de
maladies, & de beaux secrets pour parvenir à une longue et heureuse vieillesse. (...), dl. 1, Parijs, 1743,
kol. 1573.

347 Een gemeente in het departement Tarn met een goeie 3.000 inwoners, in 1272 gesticht als koninklijke ves-
tingstad om de ketterij van de Katharen verder uit te roeien.

348 Het dorpje – één van de drie officiële Franse boekendorpen sinds 1990 – dankt immers zijn bestaan aan de
stichting van de benedictijnenabdij Saint-Jean-de-Mallast in 800. In de dertiende eeuw was het  Mount a
Ouliou (Olijfberg), vandaar Montolieu nu.

349 SECOUSSE (Denis-François),  Ordonnances des Rois de France de la troisième race, recueillis par ordre
chronologique. Septième volume, Contenant les Ordonnances de Charles VI. Données depuis le commen-
cement de l'année 1383. jusqu'à la fin de l'année 1394., Parijs, 1745, pp. 455, 497, 194, 199 en 227.

350 Niet het gelijknamige dorpje in het departement Haute-Marne met zelfs geen 100 inwoners, maar Voisines
in het departement Yonne (toch ook maar een dorpje met geen 400 inwoners), want het betreft een bevesti-
ging van het gemeentecharter van 1187.
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plus 11 delen platen). F. Toussaint gaf een korte historische uitleg over de auctio (want de
goederen werden verkocht ei nempe qui plurimum rem augeret) bij de Romeinen, een ver-
koop door een openbare roeper onder de lans en vanwaar het werkwoord subhastare (pu-
bliek verkopen) en het substantief subhastatio (vandaar het Franse subhastation – openbare
verkoop bij opbod bij gerechtelijk bevel) zouden afgeleid zijn.351 A. Boucher d'Argis had het
over de  clameur (een beslaglegging) en dan in het bijzonder over de  clameur pour dettes
(clamor pro debitis), een term die vroeger in de provincie Languedoc gebruikt werd voor
een dagvaarding bij openbare roep om de rechten van zowel schuldenaar als schuldeiser te
onderzoeken.352 Over Parijs wist hij te vertellen van de (Grand)  Châtelet de Paris (niet te
verwarren met de Bastille), de naam van de koninklijke rechtbank naar de plaats waar het
auditoraat ervan zetelde; 't is een lange geschiedkundige uitleg, maar hij vermeldt toch ook
een “juré-crieur pour les annonces & cris publics, & quatre trompettes”353 en in een ander
artikeltje: “c’est le crieur juré & public, lequel, après que le peuple a été assemblé à son de
trompe ou de tambour, publie ce dont il est chargé par ordre du Roi ou de ses officiers”354.
Een oudere benaming ervoor, kan hij elders nog toevoegen, was crieur des bans de la ville
de Paris: “c’est le crieur public qui fait les proclamations & cris publics, appellés autrefois
bans”355 en crieur du Roi sloeg ook op de juré crieur public (zo genoemd in 1388)356. Een
anoniem gebleven auteur liet ons weten dat crie de la ville sloeg op de crieur-juré qui fait
les publications ordonnées par justice en dat die zo genoemd werd in het gewoonterecht van
Bayonne en van Solle.357 Door de zovele bijdragen van zovele auteurs onder elk denkbaar
lemma staat het allemaal wat dooreen en een anonymus schreef over de Sergent crieur juré,
ou proclamateur public, een  sergent établi dans chaque bailliage ou sénécaussée royale,
pour faire les annonces & proclamations publiques, assisté d’un ou deux jurés trompettes;
in  Parijs  was die sergeant  geïncorporeerd in het  korps van de  sergens à verge,  maar  er
bestond op die zetel nog wél een  crieur juré. “Il y a eu de semblables offices de sergens
crieurs proclamateurs généraux, créés dans chaque bailliage”, voegde hij er nog aan toe,
dus in alle steden où il y a bailliages & sénéchaussées (waar er een baljuwschap of meierij
was, zouden wij zeggen).358 Nog een anonymus schreef het stukje crieur public, waarvan er
waren voor de ordonnanties, de begrafenissen359 en de wijn en dat in de meeste steden. Hij
vermeldt ook hoe er in 1352 gesproken werd van de incantator, de roeper die de enquants
deed (cfr. Chomel). In Pontorson was het in de veertiende eeuw de famulus regis (valet du

351 TOUSSAINT (François Vincent),  AUCTION  in DIDEROT (Denis) en ALEMBERT (Jean,  LE ROND D') (red.),
Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, dl. 1 (A-AZY), Parijs, 1751,
p. 866, kol. B.

352 BOUCHER D'ARGIS (Antoine Gaspard),  CLAMEUR  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 3
(CH-CONS), Parijs, 1753, pp. 501 kol. B-503 kol. B.

353 ID., CHÂTELET DE PARIS  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 3 (CH-CONS), Parijs, 1753,
pp. 242 kol. B-249 kol. A.

354 ID., CRIAGE DE LA VILLE  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 4 (CONS-DIZ) Parijs, 1754,
pp. 462, kol. A-B.

355 ID., CRIEUR DES BANS  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 4 (CONS-DIZ) Parijs, 1754, p.
466, kol. A.

356 ID.,  CRIEUR DU ROI  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 4 (CONS-DIZ) Parijs, 1754, p.
466, kol. A.

357 CRIE DE LA VILLe  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 4 (CONS-DIZ), Parijs, 1754, p. 463, 
kol. A.

358 SERGENT CRIEUR JURÉ, ou  proclamateur public  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné  (…), dl. 15
(SEN-TCH), Parijs, 1765, p. 89, kol. A-B. en SERGENT CRIEUR JURÉ, ibidem, p. 89, kol. B.

359 Zij gebruikten o.a. een ellenlange rouwvoorhang, zwart voor de getrouwden en wit voor jongens en meis-
jes; zie JAUCOURT (Louis, DE), TENTURE de deuil  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 16
(TEA-VEN), Parijs, 1765, p. 142, kol. B.
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roi) die wijn- en bierverkoop aankondigde. Ze eigenden zich er verschillende rechten en
emolumenten voor toe (in de gemeente Boiscommun pretendeerden ze zelfs een recht te
mogen eisen bij een huwelijk van de inwoners, maar dat werd hen verboden door de koning
in  1351).360 Het  langste  stukje  is  dat  over  de  cri  public door  A.  Boucher  d'Argis.  wat
uiteraard een proclamatie, ban of publicatie kon betekenen, op openbare plaatsen en kruis-
punten, na samenroeping van het volk d.m.v. trompet of tamboer en wat een oud gebruik
was in de meeste steden. Het kon ook een clameur publique betekenen: zonder bevel kon zo
iemand aangehouden worden die betrapt was in flagrante delicto. Eerst vanaf 1461 begon
men affiches op de straathoeken aan te plakken en dan nog altijd sommige reglementen die
het gewone volk aangingen toch nog bij trompetgeschal, zodat de analfabeten geen onwe-
tendheid zouden kunnen inroepen (dit soort aankondigingen moest gebeuren door een juré-
crieur de la justice). Een deurwaarder deed een dagvaarding à cri public wanneer een be-
schuldigde afwezig was.361 Van E. Mallet vernemen we hoe het eraan toeging: na het laatste
bod driemaal te hebben laten afroepen door zijn roeper, was de huissier-priseur (deurwaar-
der-veilingmeester) verplicht de goederen op een openbare veiling toe te wijzen aan de laat-
ste en hoogste bieder (enchérisseur).362 D. Diderot schreef persoonlijk een stukje over de
slavenverkoop die  toen nog plaatsgreep in  Constantinopel363 en wier  prijs  aangekondigd
werd door een roeper, een historisch stukje over de comices364 in het oude Rome, de comitia
centuriata of curiata, samengeroepen door roepers en over de verkoop van de Griekse filo-
soof Diogenes als slaaf door een openbare roeper op Kreta365. Andere van die artikels over
de klassieke oudheid gaan over de door Horatius vermelde Vulteius, een openbare roeper,
die na een scheerbeurt bij de barbier, rustig zijn nagels knipte (want de Romeinen verzorg-
den die goed)366, over de designator367 (een soort ceremoniemeester die de plaatsen aanwees)
bij de Romeinen en de overeenkomstige Griekse ἀγωνοθέτης (agōnothetès) en hoe de desig-
nator in één van zijn functies répondoit à celle de juré-crieur dans nos enterremens, over de
openbare roeper die van de proconsul in Afrika aan de christenen, gretig naar het martelaar-
schap, moest vragen of er nog waren die vroegen om te sterven en dat ze zich dan maar zelf
moesten gaan ophangen of verdrinken368. En dan zijn er natuurlijk nog de historische bijdra-
gen van L. de Jaucourt. Bij  de Κάρνεια (Karneia), de spelen in Sparta ter ere van Apollo,
feestten de afgevaardigden van de stammen conformément à la proclamation du crieur pu-
blic.369 Belangrijk is zijn opmerking dat we liburnus, de Romeinse deurwaarder die de zaken
afriep die men voor de balie in Rome moest pleiten, niet mogen vertalen als openbare roe-

360 CRIEUR PUBLIC  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 4 (CONS-DIZ), Parijs, 1754, p. 466,
kol. A.

361 BOUCHER D'ARGIS (Antoine Gaspard), CRI PUBLIC  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 4
(CONS-DIZ), Parijs, 1754, p. 462, kol. A.

362 MALLET (Edme François),  ENCHÉRISSEUR  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 5 (DO-
ESY), Parijs, 1755, p. 621, kol. B.

363 DIDEROT (Denis),  CONSTANTINOPLE  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 4 (CONS-DIZ),
Parijs, 1754, p. 59 kol. A-B.

364 ID, COMICES  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 3 (CH-CONS), Parijs, 1753, pp. 679 kol.
B-681 kol. B.

365 DIDEROT (Denis),  CYNIQUE  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 4 (CONS-DIZ), Parijs,
1754, pp. 594 kol. B–599 kol. A.

366 ONGLE  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 11 (N-PARI), Parijs, 1765, p. 480, kol. B.
367 MALLET (Edme François),  DÉSIGNATEUR  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 4 (CONS-

DIZ), Parijs, 1754, p. 885, kol. A.
368 SUICIDE  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 15 (SEN-TCH), Parijs, 1765, p. 639 kol. B-

641 kol. B.
369 JAUCOURT (Louis, DE), JEUX CARNIENs  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 8 (H-IT), Pa-

rijs, 1765, p. 537, kol. B.
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per, zoals de meeste auteurs gedaan hebben, doordat ze alle gebruiken op de hunne wilden
toepassen.370 Nog over Romeinse geschiedenis weet hij ons te zeggen dat wanneer iemand
een wet wou laten goedkeuren die de stammen aanbelangde, de tribuun het volk samenriep
en een openbare roeper woord voor woord de voorgestelde wet afriep, die een schrijver hem
voorlas.371 Na een stemming van de comitia centuriata haalden de rogatores de stemtablet-
ten of -biljetten op, de custodes telden de stemmen op en dan was het weer aan een openba-
re roeper om mee te delen wat er bij meerderheid van stemmen beslist was.372 Wanneer de
leden van de eerste centurie of stam hun stem hadden uitgebracht, riep hij “prærogativa
renuntiat talem consulem” of bij een wet “prærogativa legem jubet/non accipit”.373 In het
begin, toen de omwalling van Rome nog niet zo groot was, werden de senatoren persoonlijk
samengeroepen door een bode of door een koerier en soms, als het dringend was, door een
openbare roeper.374 Hij haalt nog een stukje van Horatius aan, hoe iemand bij bevel van de
triumvires van de zweep kreeg, tot het de openbare roeper (præco) verveelde: “Sectus fla-
gellis hic triumviralibus, Præconis ad fastidium”.375 Tot slot had hij het nog over de Pnyx,
de heuvel waar in Athene de volksvergaderingen plaatsgrepen en waar de openbare roeper
op de  lytos, een grote steen naast een klein verhoogd terrein, klom om stilte te vragen.376

Laat ons eindigen met het artikeltje van E. Mallet over de pedel, waarvoor als één van de
mogelijke etymologieën het Saksische  bidel gegeven wordt, dat openbare roeper of bood-
schapper betekende.377 We vermeldden hierboven al hoe de Franse encyclopedisten ijverig
afgeschreven hebben. Ter illustratie daarvan kunnen we verwijzen naar een bijna identiek
maar eerder artikeltje in 't Engels in de Cyclopædia378 van E. Chambers379, vader van de mo-
derne encyclopedie380, de basis voor die van Diderot en d'Alembert (de Europese Verlichting
wordt te dikwijls verengd tot de Franse, waar die tot de grootste maatschappelijke omwente-
ling leidde en waar het verlichtingsdenken weliswaar het volk bereikte, maar wier revolutio-

370 ID,  LIBURNE  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 9 (MAMM-MY), Parijs, 1765, p. 480,
kol. B.

371 ID,  LOI, proposition & sanction d’une  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 9 (MAMM-
MY), Parijs, 1765, p.646, kol. B-647 kol. A.

372 ID, ROGATORES  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 14 (REGGI-SEM), Parijs, 1765, p. 319
kol. B.

373 ID, Suffrage  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 15 (SEN-TCH), Parijs, 1765, p. 638, kol.
A-B.

374 ID, SÉNAT ROMAIN  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 15 (SEN-TCH), Parijs, 1765, pp. 1
kol. A-5 kol. B.

375 ID, SCUTICA  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 14 (REGGI-SEM), Parijs, 1765, p. 844,
kol. B.

376 ID, PNYCE  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 12 (PARL-POL), Parijs, 1765, p. 809, kol.
A-B.

377 MALLET (Edme François), BEDEAU  in  Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné (…), dl. 2 (B-CEZ), Parijs,
1751, pp. 188 kol. B-189 kol. A.

378 2 dln. in folio in 1728, plus een tweedelig Supplement in 1753.
379 CHAMBERS (Ephraïm), BEADLE in Cyclopædia: or, an Universal Dictionary of Arts and Sciences; Con-

taining an Explanation of the Terms, and an Account of the Things Signified Thereby, in the Several Arts,
Both Liberal and Mechanical; and the Several Sciences, Human and Divine : The Figures, Kinds, Proper-
ties, Productions, Preparations, and Uses of Things Natural and Artificial : The Rise, Progress, and State
of Things Ecclesiastical, Civil, Military, and Commercial: With the several Systems, Sects, Opinions, &c
among (...) Philosophers, Divines, Mathematicians, Physicians, Antiquaries, critics, &c. The whole inten-
ded as a Course of ancient and modern Learning, Extracted from the best Authors, Dictionaries, Journals,
Memoirs, Transactions, Ephemerides, &c in several Languages, dl. 1, Londen, 17415 (17281), s.p.

380 Zie in 't algemeen: COLLISON (Robert Lewis), Encyclopaedias: Their History Throughout the Ages. A Bi-
bliographical Guide with Extensive Historical Notes to the General Encyclopaedias Issued Throughout
the World from 350 B.C. to the Present Day, New York, 1964, XVI-319 pp. (19662).
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naire vrijheid snel voorbij was381), die hem vertaalden en aanvulden en zelf weer gebaseerd
was op de eerste alfabetische encyclopedie in 't Engels, het Lexicon technicum van J. Har-
ris382. We kunnen ze niet allemaal excerperen en houden het bij nog enkele Franse uitgaven.

De rechtsgeleerde J.-N. Guyot gaf voor “CRIEUR. C'est un homme qui moyennant
une certaine rétribution se charge d'annoncer à cri public les choses auxquelles on veut
donner de la publicité”, gevolgd door een heel lange uitleg over de wetgeving te Parijs (de
Parijse geschiedenis daaromtrent vanaf de vijftiende eeuw) en elders in Frankrijk.383 Over
dat elders schrijft hij: “II y a un très-grand nombre de villes de provinces où les offices dont
il s'agit n'ont point été levés & où il n'y a point de Crieurs en titre. Ceux qui en font les
fonctions, sont des particuliers commis à cet effet par les maire & échevins. Au reste, que
les Crieurs soient en titre ou par commission, ils ne peuvent rien crier ni annoncer publi-
quement, qu'ils n'en aient obtenu auparavant la permission du magistrat de police. Le bon
ordre exige cette soumission pour éviter des proclamations indiscretes.”384 Interessant is hoe
hij voor criage opgeeft dat dit zowel kan slaan (cfr. het Griekse kèrukeia) op de roep of pu-
blicatie als op het ambt van de roeper of aankondiger als op het recht verbonden aan die
roep of publicatie (in het bijzonder dan van de detailhandel in wijn).385

We zouden het Ancien Régime willen afsluiten met twee naslagwerken, te beginnen
met de driedelige Dictionnaire raisonné van Bosquet (administrator van de domeinen, † Pa-
rijs febr. 1778) uit 1762386, over de principes van allerlei rechten en heffingen en de jurispru-
dentie daarover. Onder VENTES DE MEUBLES in vinden we hier wat uitleg over de Huissiers-
crieurs en Jurés-Crieurs.387 We vernemen: “le droit des Greffiers & Notaires est de rédiger
les procès verbaux de vente; mais l'exposition & le cri public des effets sont du ressort des
Huissiers-Crieurs”. Wanneer de griffiers de roep, uitstalling en verkoop van de meubelen
deden in de hoedanigheid van gezworen roepers, mochten ze niet nalaten hun processen-
verbaal te laten controleren door de “contrôle des exploits”. De laatste in dit rijtje is de En-
cyclopédie Methodique van de commerce uit 1783, waar we slechts de tekst van Savary over

381 Zo'n te vereenvoudigd overzicht lezen we bijv. in WITTEVEEN (Willem),  De geordende wereld van het
recht. Een inleiding, Amsterdam, 20012 (19961), pp. 186-188.

382 HARRIS (John), Lexicon technicum: Or, An Universal English Dictionary of Arts and Sciences: Explaining
not only the Terms of Art, but the Arts Themselves, Londen, 2 dln., 1704-1710, 926 + [626]-44-[10]-120-
[62] pp. Later aangevuld door A Supplement to Dr. Harris's Dictionary of Arts and Sciences: (...), Londen,
1744, [2]-III-[1]-4-[786] pp.

383 GUYOT (Joseph-Nicolas), Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique
et bénéficiale, dl. 16, Parijs, 1777, pp. 445-463.

384 Ibidem, pp. 449-450.
385 ID., Répertoire (...), dl. 5, Parijs, 17842, pp. 159.
386 [BOSQUET], Dictionnaire raisonné, des domaines et droits domaniaux; Des Droits d'Échanges, & de ceux

de Contrôle des Actes des Notaires & sous-Signatures privées, Insinuations-Laïques, Centième Denier,
Petit-Scel,  Contrôle des  Exploits,  Formule,  Gréfes,  Droits-réservés,  Francs -  Fiefs,  Amortissement,  &
Nouvel-Acquêt. Ouvrage dans lequel on a établi les principes de chaque matière, développé leurs consé-
quences & fait connoitre la Jurisprudence actuelle, Rennes 17621. HÉBERT, ambulant controleur van de
domeinen, zorgde voor een tweede, verbeterde en aangevulde, uitgave ervan, onder de slechts qua spelling
licht afwijkende titel Dictionnaire raisonné des domaines et droits domaniaux, Des Droits d'Échanges, &
de ceux de Contrôle des Actes des Notaires & sous Signatures privées, Insinuations Laïques, Centième
Denier, Petit-Scel, Contrôle des Exploits, Formule, Greffes, Droits réservés, Francs - Fiefs, Amortisse-
ment, & Nouvel Acquêt. Ouvrage dans lequel on a établi les principes de chaque matière, développé leurs
conséquences, & fait connoitre la Jurisprudence actuelle, Rennes, 17832. Zie hierover in de zgn. Michaud:
WEISS, BOSQUET  in  Biographie universelle, ancienne et moderne. Supplément, suite de l'histoire, par
ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs
écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes, dl.59, Parijs, 1835, p. 37.

387 Ed. 17621: VENTE pp. 468 e.v., de meubles p.470 (ed. 17832, zie pp. 348-352 en in 't bijz. pp. 350-351).
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de crieur terugvinden.388

Samengevat kunnen we stellen dat een roeper – welk woord men daar ook voor ge-
bruikte – iemand was die met luide stem iets aankondigde; dat kon een overheidsmedede-
ling zijn, een overlijden of verkoop van eender wat, ook bij openbare verkopingen. Gaan we
nu naar de negentiende-eeuwse uitgaven, dan zien we hoe een andere rechtsgeleerde, raads-
heer J. Rolland de Villargues,389 het ook als volgt samenvatte: “CRIEUR. On appelle ainsi
l'individu qui fait métier d'annoncer les choses auxquelles on veut donner de la publicité.
Dans un sens restreint, on appelle crieur celui qui, dans une vente publique, annonce les
choses à vendre et les enchères.” Hij verrast ons met een (relatief) bondige overgang van
Oud naar Nieuw Regime: “1. Il y avait autrefois des jurés crieurs. Leur institution remontait
à une époque très-reculée. Une ordonnance de Charles VI, de fév. 1415, art. 1 65 et suiv., en
avait réglé le nombre et les attributions, qui consistaient à « crier les vins et les tavernes,
crier les corps des morts, aller quérir et rapporter les robes, manteaux et chaperons pour
les obsèques et funérailles, crier les denrées à vendre et choses perdues». Louis XIV leur
avait donné des statuts le 26 fév. 1681. V. Nouv. Danisart, t° Crieur. Mais leurs offices ont
été supprimés en 1790, et le mode de leur liquidation a été réglé par la loi du 29 juill.
1791.” In de vier volgende punten geeft hij nog wat uitleg over Frankrijk in de Nieuwste
Tijd, met twee soorten roepers, nl. die van drukwerken en die van verkopingen. Alleen die
laatste zijn voor ons van belang en daarvan sprak alleen de wet van 8 thermidor jaar XIII
(27/07/1805), die de Berg van Barmhartigheid te Parijs (in hoeverre had dit zijn weerslag op
onze gewesten?) regelde: “"Les ventes au mont-de-piété se feront par le ministère des com-
missaires priseurs de l'établissement, assistés des crieurs choisis et payés par lesdits com-
missaires" (art. 79).” De openbare ambtenaar die de verkoop van meubelen deed, liet zich
wel altijd bijstaan door een roeper, maar dat was geen verplichting onder de nieuwe wetge-
ving.390 J.-H. Bénard, rechter aan de rechtbank van eerste aanleg van Laon, noteerde dat in
1791 de verkopingen van goederen verdergezet werden in het châtelet van Parijs, voor een
rechter van het districtstribunaal, met toewijzing à l'audience des criées. Het publiek omroe-
pen van kranten en overheidsakten, behalve slechts bij hun titels, werd wél beboet (wetten
van 23/12/1794 en 03/12/1797) en op 07/04/1814 werd nog verboden aan de venters om op
straat pamfletten en blaadjes om te roepen zonder politietoestemming.391 Tijdens de Restau-
ratie  liet  de  zegelbewaarder  van  het  ministerie  van  justitie  in  een  omzendbrief  van
13/07/1824 aan de procureur-generaal weten dat een zwaar misbruik de aandacht van de
magistraten moest trekken: verderfelijke en vulgaire of door de rechtbanken verboden boe-

388 CRIEUR  in  Encyclopédie Methodique. Ou par ordre de matières. Commerce, dl. 1, Parijs, 1783 p. 758.
Het was inderdaad ook maar een herziening en aanvulling van die van Savary, cfr. de Avertissement op pp.
V-VI. De vijfdelige Dictionnaire de commerce van André Morellet waarop men gehoopt had, is er nooit
gekomen; zie GARNIER (Joseph), MORELLET (ANDRÉ)  in  COQUELIN (Carles) en GUILLAUMIN ([Gilbert
Urbain]) (red.),  Dictionnaire de l'économie politique, contenant l'exposition des principes de la science,
opinion des écrivains qui ont le plus contribué à sa fondation et à ses progrès. La bibliographie générale
de l'economie politique par noms d'auteurs et par ordre de matières, avec des notices biographiques et
une appéciation raisonnée des principaux ouvrages, dl. 2, Parijs, 18643, pp. 252-254.

389 Substituut-procureur te Melun, rechter aan de burgerlijke rechtbank van Melun en aan die van de Seine en
uiteindelijk raadsheer van het Koninklijk Hof te Parijs; zie QUÉRARD (Joseph-Marie), La France littérai-
re, ou dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres de la France, ainsi que des
littérateurs étrangers qui ont écrit en français, plus particulièrement pendant les XVIII e et XIXe siècles.
Ouvrage (...), dl. 8, Parijs, 1836, p. 126.

390 ROLLAND DE VILLARGUES (Jean Joseph François) (red.), Répertoire de la jurisprudence du notariat, dl. 3
(COMP-DOMM.), Parijs, 18412 (1827-18311), p. 360.

391 BÉNARD (J.-H.), Table général analytique et raisonné du recueil général annoté des lois, décrets, ordon-
nances, etc., depuis le mois de juin 1789 jusqu'au mois d'aout 1830, dl. 2 (Recueil général annoté des lois,
20), Parijs, 1839, p. 389.
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ken werden door de ambtenaren op de dagelijkse boekenverkopingen verkocht zonder daar
melding van te maken, zodat ze daarna door de handelaars in oude boeken verder verspreid
werden zonder het gevaar te beseffen. Immorele boeken moesten terzijde gelegd worden en
de roepers moesten bij de verkoop de titel van elk werk aankondigen.392 De wetgeving voor
de verkoop van drukwerk was duidelijk conform aan de noden van de heersende macht. Een
iets uitgebreider overzicht van deze periode vinden we in de derde uitgave van de Diction-
naire du notariat onder het lemma crieur, eerst aldus samengevat: “On nomme ainsi l'indi-
vidu qui, moyennant une certaine rétribution, se charge d'annoncer à cri public les choses
auxquelles on veut donner de la publicité. Dans une acception plus restreinte, on appelle
crieur celui qui annonce des marchandises à vendre, soit par lui - même, soit par le minis-
tère d'un officier public.” De ambtenaren gezworen roepers voor de wijnen en tavernen, de
te verkopen waren, de verloren zaken etc. waren afgeschaft in 1790! Sindsdien leek de wet-
geving zich niet meer bezig gehouden te hebben met het beroep van roeper, behalve op 5
Nivôse jaar V (25/12/1796) en 8 thermidor jaar XIII (27/07/1805) m.b.t. de Berg van Barm-
hartigheid (vide supra). Wat betreft de niet verplichte roeper bij de verkoop van meubelen,
had de minister van justitie, die de noodzaak ervan inzag, op 29/06/1829 gedecreteerd dat de
ambtenaren die een roeper nodig hadden, er een moesten kiezen die vreemd was aan de par-
tijen  en  niet  mochten  toelaten  dat  de  eigenaar  van  de  voorwerpen  ze  zelf  opriep.  Op
10/12/1830 werd uitgevaardigd dat een roeper of verkoper van  écrits imprimés, lithogra-
phiés, gravés ou à la main dat eerst moest aangeven aan de gemeentelijke overheid en zijn
woonplaats opgeven en dat de journaux, feuilles quotidiennes ou périodiques, les jugemens
et autres actes d'une autorité constituée in het openbaar slechts bij hun titel mochten aange-
kondigd worden. Op overtredingen stonden toch al redelijke straffen van een boete van 25
tot 200 Ffr. en/of een opsluiting van 6 dagen tot een maand.393 Er kwamen ook klachten te-
gen de tweedehandsverkoop. In de zitting van het lagerhuis op 19/12/1848 werd er geprotes-
teerd tegen de voortdurende schending van de wet van 1841 op de verkoop van nieuwe goe-
deren. De veilingmeesters hielden dagelijks een verkoop van brocante, die de detailhandel
van Parijs ruïneerde, daarin bijgestaan door hun commissionnairs, de roepers en schrijvers
die ze tewerkstelden, die zich zelf ook met de herverkoopshandel bezighielden. Het comité
van handel en industrie wou dit laten verbieden omdat het niet alleen schadelijk was voor de
handel, maar ook voor de particulieren wier goederen verkocht werden.394 Dit is zelfs al na
de Belgische onafhankelijkheid, waarom blijven we dan Franse voorbeelden geven? Welnu,
we willen niet vooruit lopen, maar de geduldige lezer zal straks een gelijklopendheid bemer-
ken met de Hollandse en daarna Belgische wetgeving! Nog een laatste leuk historisch gege-
ven én de evolutie van het beroep vonden we in Chéruels Dictionnaire historique des insti-
tutions, mœurs et coutumes de la France.395 Er waren verschillende gilden van roepers en
over die veelvoud van roepen maakte Guillaume de Villeneuve in de dertiende eeuw het ge-
dicht  Les Crieries de Paris.396 De belangrijkste was die van de gezworen roepers van de
wijn, waarvan het benoemingsrecht en de inning van het roeprecht in 1220 door koning Fi-

392 GARNIER DUBOURGNEUF (Jean-Anatole) en CHANINE (J. S.), Lois d'instruction criminelle et pénales, ou
appendice aux codes criminels, dl. 2, Parijs, 1826, p. 580.

393 Dictionnaire du notariat, précéde d'un recueil des édits, lois, etc., fréquemment utiles a MM. les notaires ,
dl. 2 (B-C), Parijs, 18313, pp. 1103-1104.

394 Compte rendu des séances de l'Assemblée Nationale. Exposés de motifs et projets de loi présentés par le
gouvernement. Rapports de MM. Les Représentants, Parijs, 1848, p. 342, kol. B.

395 CHÉRUEL ([Pierre-]Adolphe), Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France, dl.
1, Parijs, 1855, p. 238.

396 BARBAZAN (Étienne) en MÉON (Dominique Martin),  Fabliaux et contes des poètes françois des XI, XII,
XIII, XIV et XVe siècles, tirés des meilleurs auteurs. Tome second, Contenant le Castoiement, (...), Parijs,
1808, pp. 276-286.
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lips II August afgestaan was aan de Hanzeaten. Wanneer één van hen overleden was, verge-
zelden alle anderen de lijkstoet met bellen en op elk kruispunt dronken de dragers een slok
wijn, wat ook aan elke voorbijganger of toeschouwer aangeboden werd. In 1415 kregen ze
er de functies bij om overlijdens aan te kondigen, broederschapsdagen, verloren kinderen en
dieren en verkoop van waren m.u.v. hooi en hout. In 1741 werden hun functies ambten. De
Franse wetgeving van 2011-2012 vinden we in het hoofdstuk “Droit  et  déontologie des
ventes aux enchères” in een uitgave van de Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques.397 't Is nog van geen historisch belang, maar vooraan in dit rapport staan
de profetische woorden: “L’avenir du secteur des ventes aux enchères régulées n’est pas
écrit. Il dépend principalement des opérateurs de ventes et de leurs commissaires-priseurs.
Le cadre juridique réformé par la loi du 20 juillet 2011 leur a ouvert des opportunités nou-
velles, comme celles des ventes de gré à gré et des ventes de biens neufs, dont il conviendra
de suivre le développement.” Koningen, pausen, universiteiten, religieuze ordes, steden, …
ze hadden allemaal hun boodschappers, te voet of te paard, voorgangers van de post. De ste-
delijke koeriers mogen echter niet verward worden met deurwaarders of openbare roepers.
Het waren de “lawaaimakers”, maar dan beroepsmatig.

Verlaten we nu Frankrijk om wat dichter bij huis te komen, in de Noordelijke Neder-
landen,  waarmee we langer  één waren en een andere taal  delen.  Antonius  Matthaeus  II
(1601-1654),  hoogleraar  strafrecht  in  Utrecht,  publiceerde  daar  in  1653  het  werk  De
Auctionibus libri duo: quorum prior venditiones, posterior locationes quae sub hasta fiunt,
exequitur: adjecto passim voluntarium auctionum jure. In 1774 verscheen in Utrecht een
vertaling, waaruit we willen citeren, want dit was al een echt wetenschappelijk werk, met ci-
taten, nauwkeurige bronverwijzingen, voetnoten en randverduidelijkingen. Hieruit blijkt di-
rect hoe er binnen onze Nederduitse provincies een heel scala aan termen gebruikt werd.
“Ook is er by ons weinig onderscheid tusschen de uitmaners of invorderaars, en de roepers,
of erfhuismeesters; naardien het instellen van het goed (gelyk men het noemt), het oproe-
pen, geven van den palmslag, en 't invorderen der koopsommen meestal by één en denzelf-
den persoon word verricht”, schrijft hij. Te Utrecht was de oproeper, erfhuismeester en in-
vorderaar één en dezelfde persoon, maar 't was overal anders. Zo was te Middelburg de erf-
huismeester, oproeper en invorderaar – of iemand in zijn naam – aanwezig bij alle verko-
pingen van roerende goederen om de koopprijs aan te tekenen en daarna in te vorderen, ter-
wijl de roepers – elders crieerders genoemd – ieders bod opnamen en de palmslag gaven.
Nog anderen veilden het goed en stelden het in,  wat voor boeken gedaan werd door de
boekverkoper en voor andere goederen door opgevers of opgeefsters. Onroerende goederen
werden dan weer – in 't bijzijn van een beamtschrijver of notaris – door de crieerders ver-
kocht, die dan tevens venduemeesters waren en de invordering aan de verkoper zelf overlie-
ten. Een der stadskamerboden – dan ook weer tegelijk venduemeester – verrichtte de verko-
pingen bij decreet (op gerechtelijk bevel). Het gaat niet op om de Romeinse præco (die de
oproeping deed) zomaar gelijk te stellen aan onze  roeper! Volgens Matthaeus kwam die
functie eerder overeen met de  oproeper of  erf-huismeester, soms  crieerder genoemd. De
roepers, omroepers  uitroepers of uitklinkers maakten slechts op de verkoopsdag of al eer-
der bij openbare roeping op de straat een verkoping bekend en kwamen dus eerder overeen
met de  circulatores auctionum.  Waar de Romeinen de ophalers der penningen  coactores
noemden, sprak men in 't Nederduits van uitmaners of collecteurs, met dien verstaande dat
roeper en uitmaner bij ons meestal een en dezelfde persoon was. Een verkoping van onroe-
rend goed werd door het aanplakken van kaarten bekend gemaakt én bij monde van de roe-

397 Les ventes aux enchères publiques en France. Rapport d’activité 2012, Parijs, s.a. (2013), pp. 193-197.
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per, maar roerend (of “tilbaar”) goed werd niet “in de kaart” gezet en de verkoping ervan
slechts openlijk bekend gemaakt door de stadsomroeper. Zo'n roeper of omroeper was een
helper  van de  erfhuismeester  en  riep  het  goed niet  zelf  op (het  inzetten),  maar  maakte
slechts op openbare plaatsen en straten dag, plaats en uur van de verkoping bekend, plaatste
de tafels en banken voor de erfhuismeester en de kopers en nam ze na afloop weer weg.
Toch werd ook deze bediening toegekend door de vroedschap (de stadsraad in de Repu-
bliek) en de roeper beëdigd. De omschrijving van Damhouder was niet nauwkeurig genoeg
en  dus  kwam hij  tot  de  definitie  dat  opveiling  een  verkoping  was  waarbij  de  te  koop
gestelde goederen in het openbaar door de oproeper toegewezen werden aan de hoogste
bieder.398

In v. 1235 van Leeuwendalers, het stuk dat Vondel in 1647 schreef en dat een jaar la-
ter, in het kader van de feestelijkheden n.a.v. Vrede van Munster, een aantal keren opge-
voerd werd in Amsterdam, lezen we de herkenbare woorden “Wat zou men doen? Ghy weet
ick ben gezworen bode, / En roeper van ons dorp. In zulck een versche zode”.399

De afslager van de vis – en tegelijk ontvanger van de belasting erop – heette in Bre-
da intmeester of indmeester. Een openbare uitroeping had de algemene naam van roep, welk
woord men daar ook gebruikte voor het eerste of tweede gebod bij een ondertrouw. Voor ge-
bod in de betekenis van 'bod' gebruikte men daar ook het woord roep, net als in Zuid-Neder-
land, waar een 'afslager' roeper genoemd werd, maar in Breda uitroeper. Zo'n uitroeper (el-
ders  afslager of  vendumeester genoemd) was in Breda de specifieke naam voor de stads-
ambtenaar die de roerende goederen in het openbaar verkocht. Elders in Brabant zei men
eenvoudig  roeper en ook te Breda gebruikte men het werkwoord roepen bij een openbare
verkoping in de betekenis van te koop stellen en een geroepen stuk was een geveild stuk. Bij
de “landlieden” hoorde men toen veel zeggen “het goed is verleden zondag geroepen, d. i.
ten verkoop afgelezen.” In Bergen-op-Zoom sprak men van oproeper, wat de schrijver “ei-
genaardiger” (in de betekenis van 'gepaster') vond dan afslager400, omdat roerende goederen
doorgaans per opbod verkocht werden. Ook in Hamburg noemde men zo'n ambtenaar een
Utroper en de verkoping zelf een  Utroop. In Frankrijk zei men  crieur‚ zoals  crieerder in
Zeeland (“van het oud Nederlandsche woord  kraĳieren (kraijeren)”, schrijft hij, eigenlijk
van het Middelnederlandse  crayeren, dat idd. 'uitroepen, afkondigen' betekende. In Enge-
land gebruikte men voor een afslager bij de openbare verkopingen het Latijnse woord pro-
clamator. In Bergen-op-Zoom zei men Belleman tegen een omroeper van verkopingen, ver-
loren goed enz., die inderdaad ook nog een bel gebruikte.401

Uit  het  Groothertogdom Luxemburg (tot  1890 in  personele  unie  met  Nederland,
maar met zijn eigen wetgeving) onthouden we de salariëring van de roepers der notarissen
halverwege de negentiende eeuw: 3 fr. voor het eerste uur en 1 fr. per uur extra, met een
maximum van 8 fr. (tenzij er meer dan één verkoping geweest was op die dag).402 Voor de

398 MATTHAEUS (A.), Op. cit., dl. 1, Utrecht, 1774, pp. 8, 12-13, 16, 34, 107-108 en 142.
399 I. V. Vondels Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum, Amsterdam, 1647, p. 44 (heruitgave Amster-

dam, 1661, p. 45).
400 Cfr. WEILAND (Petrus), Nederduitsch taalkundig woordenboek, dl. [1] (A), Amsterdam, 1799, p. 172: “AF-

SLAGER., z. m., m., des afslagers, of van den afslager; meerv. afslagers. Van afslaan, in de beteekenis van
bij den afslag verkoopen: de afslager van de visch.”

401 HOEUFFT (Jacob Hendrik),  Proeve van Bredaasch taal-eigen, of lijst van eenige in de stad en den lande
van Breda gebruikelijke en in sommige oorden van ons vaderland min gewone woorden en spreekwijzen,
verzameld en toegelicht door, Breda, 1836, pp. 47, 272, 497, 624-625 en 635.

402 SCHON (Michel) e.a.,  Journal de l'Enregistrement, Notariat et Jurisprudence pour le Grand-Duché de
Luxembourg, ou recueil des lois, ordonnances, arrêtés, décisions judiciaires et administratives, en matière
d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de notariat, de successions, de mutations par décès,
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notaristarieven was op 24/12/1857 ook bepaald dat een roeper die gedurende een ganse ver-
koop bezig geweest was in die hoedanigheid, slechts het daarvoor toegekende salaris mocht
ontvangen en niet dat van getuige; ook dat een roeper die moest reizen, slechts recht had op
1 fr. per halve myriameter (per 5 km dus).403

Alleen nog maar in de Brabantse dialecten werden er al zoveel verschillende woor-
den gebruikt voor een 'leider van de openbare verkoping': roeper, afroeper, oproeper, omroe-
per, uitroeper, afhanger, afslager of afslaander, notaris, notarisklerk, klerk, schrijver, griffier,
beschrijf, champetter, veiler, vendu-meester en verkoper.404 Kiliaen had er zovele Latijnse
woorden als vertaling voor opgegeven: een 'vvtroeper' was een præco en een 'vvtroep' kon
vertaald worden als proclamatio, promulgatio of præconium en in de tweede betekenis (van
verkoping) werd het een  præconium auctionis,  auctio,  hasta,  hastæ auctio,  hastarium of
venditio auctionaria. 'Vvtroepen' kon je in 't algemeen vertalen als  evocare of  provocare,
maar in de bijzondere betekenis als proclamare, promulgare, publicare, vulgare en divulga-
re. Een 'uut-roep houden' of 'koop-dagh houden' werd in 't Latijn hastæ subiicere, sub coro-
na vendere, in propatulo vendere, hastam in foro ponere, bona præconis voci subiicere, auc-
tionari, auctione vendere of constituere auctionem. Voor 'koopen in de uutroep' gaf hij eme-
re ab hasta of emere in auctione. Tot slot gaf hij nog de term 'uutroep-boeck' of 'koop-dagh-
boeck', wat voor de latinisten de tabulæ auctionariæ werden of een liber in quem auctione
venditorum ratio relata est.405 Ze zullen die zware Romeinse lans (hasta) wel niet meer ge-
bruikt hebben in de zestiende eeuw, maar toch werden die antieke termen blijkbaar nog ge-
bruikt, want Kiliaen schreef een vertalend woordenboek en geen geschiedkundige encyclo-
pedie. De hasta was nu eenmaal het symbool geweest om een veiling aan te kondigen, van-
waar een veilinghuis een hastarium werd. De hasta publica was een openbare veiling waar
de sectores de goederen der vogelvrijverklaarden konden kopen (de bona publicata) en op
de plaats van de verkoping stond zo'n spies. Wanneer de staatsinkomsten verpacht werden,
noemde men het een hasta censoria.406

Met het opgedeelde Brabant zijn we naar de Zuidelijke Nederlanden opgeschoven en
we sprokkelen eerst wat bijeen over het Ancien Régime.

In Gent bijv. waren er in de achttiende eeuw openbare roepers van begrafenissen, die
in 1736 hun beklag deden bij de Geheime Raad over een reglement dat de schepenen van de
Keure hen wilden opleggen.407

Dat de opbrengst van die ambten wel wat waard was, bewijst het feit dat ze in Door-
nik verpacht werden. Er waren daar in de zeventiende eeuw zeven ambten van veilingmees-

de domaines, et en général, de législation civile et pénale. Douzième année, 1858, II e partie. Notariat et
Jurisprudence, Luxemburg, 1858, pp. 74-79: nr. 143, beslissing van de “Cour sup. de justice de Luxemb.
du 25 nov. 1858”.

403 SCHON (M.)  e.a.,  Journal  de  l'Enregistrement,  (...).  Treizième  année,  1859,  IIe partie.  Notariat  et
Jurisprudence, Luxemburg, 1859,  pp. 48-50, nr. 179.

404 Zie DECROOS (Bram), Woordenboek van de Brabantse dialecten. Deel III. Algemene woordenschat. Sectie
3: Het gemeenschapsleven. Aflevering 1, Maatschappelijk gedrag, school en onderwijs, Assen, 2002, pp.
99-100: resp. afroepen en roeper.

405 KILIAEN (Cornelis), Etymologicum Teutonicae linguae, sive Dictionarium Teutonico-Latinum, praecipuas
Teutonicae linguae dictiones et phrases Latinè interpretatas, & cum aliis nonnullis linguis obiter collatas
complectens, Antwerpen, 15993, p. 686.

406 BREMI (Johann Heinrich) (vert. Hendrik Justus MATTHES J.C.Z.), Aanteekeningen op Cornelius Nepos De
vita excellentium imperatorum, Zaltbommel, 1834, p. 239.

407 PROOST (Johannes), GOOVAERTS (A.), BREYNE (DE, Emile) en SOENEN (Micheline), Analyses des consul-
tes du Conseil Privé sous le régime autrichien. I (1725-1749), Brussel, 1998, p. 223, nr. 306/7.
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ters, roepers en gezworen verkopers van meubelen, waarvan de eerste vier (voor het kanton
“en-decà”) al gealiëneerd werden in 1661 en de drie andere (voor de overkant van de rivier)
verhuurd voor het leven tot 1697 en dan ten erfelijken titel afgestaan en ook verder verkocht
en verhuurd. Het ambt van coultier et crieur sermenté des ventes des héritages werd in 1652
verkocht en in 1724 bij testament afgestaan aan de fundatie van Joachim Raquet, gezegd
'van de Presentatie', in de St.-Jansparochie, die van de opbrengsten genoot tot de afschaffing
door de Fransen in 1795. Dat van openbare roeper behoorde aan de stad die het terugge-
kocht had ingevolge het arrest van de Raad van State van 27/01/1696.408

In het vijftiende-eeuwse Namen was de openbare roeper de informatiedrager bij uit-
stek voor de binnenstad (de koeriers, te voet of te paard, brachten de berichten buiten de
stad). Hij was ook aanwezig bij de ventes au staple (de verkopingen bij opbod, geëist door
de burgemeester, schepenen of de verkozenen in geval van een niet ingeloste schuld of niet
betaalde belasting) en de verpachting van de fertés et bocages van de stad. Hij ontving zijn
salaris voor de gedane roepen en werd waarschijnlijk aangesteld door de vorst.409

In het oude graafschap Vlaanderen was er nauwelijks een gemeentecharter dat geen
melding maakte van een præco, wat de ene keer een deurwaarder of sergeant betekende en
de andere keer een roeper. Soms kondigden ze veroordelingen af en waren ze makelaars
voor de wijnverkoop, duidelijk onderscheiden van de sergeanten; soms – zoals in Doornik –
waren het echter sergeanten met staf en riepen ze zo de geboden af e.a. in de stad af te roe-
pen zaken.410

In Antwerpen stond de openbare verkoop van aangeslagen onroerende goederen on-
der het toezicht van de amman, die daarvoor een gezworen roeper en een klerk van het ou-
dekleerkopersambacht  in  dienst  had.411 D.  Lyna  bestudeerde  de  specialisering  en
commercialisering van publieke verkopen in die stad in de achttiende eeuw, daarvoor ge-
bruik makend van twee interessante bronnencorpora, met name contemporaine krantenad-
vertenties en gedrukte veilingcatalogi. Parallel met ontwikkelingen in de Republiek, Frank-
rijk en Engeland zou het aantal aankondigingen in de  Gazette van Antwerpen tijdens de
achttiende eeuw een sterke stijging doormaken en het waren vooral handelaren in tweede-
handse goederen die zich in toenemende mate op de advertentiemarkt bewogen. Al van eind
zestiende eeuw doken in de Nederlanden ook de eerste exemplaren van gedrukte veilingca-
talogi op, aanvankelijk beperkt tot boekverkopen, maar nadien ook om de veilingen van an-
dere tweedehandse luxeproducten aan te kondigen. Ze werden doorgaans enkele weken voor
de publieke verkoop verspreid om geïnteresseerde kopers te informeren en zouden vanaf de
eerste decennia van de achttiende eeuw, vooral na 1760, ingeschakeld worden in de toene-
mende commercialisering van de markten voor oude producten. In Antwerpen domineerde
de corporatie van de oudekleerkopers de handel in gebruikte objecten al vanaf de late mid-
deleeuwen, niet enkel voor tweedehandse kledij, maar voor een waaier van oude gebruiks-
objecten. Interessant ter vergelijking met Mechelen, is dat dit ambacht in de Scheldestad ge-
kenmerkt werd door een sterke sociale differentiatie. Het leeuwendeel van deze rijkere ou-
dekleerkopers (relatief welgestelde handelaren tegenover de arme colporteurs) behoorde tot

408 HOVERLANT DE BEAUWELAERE (Adrien Alexandre Marie), Essai chronologique pour servir à l'histoire de
Tournay, dl. 81, Doornik, 1826, pp. 53-61, 62-65 en 167.

409 PAQUAY (Isabelle),  La scène et les acteurs politiques de Namur au XVe siècle  in  JACQUET (Philippe),
NOËL (René) en PHILIPPAR (Guy) (red.), Histoire de Namur. Nouveaux regards (Collection Histoire, Art,
Archéologie, 7), Namen, 2005, (pp. 149-172), p. 160.

410 [DUPRESSOIR (Charles) en BEVEREN (Jacques Joseph, VAN],  Costume du Moyen Âge d'après les manu-
scrits, les peintures et les monuments contemporains précédé d'une dissertation sur les moeurs et les usa -
ges de cette époque, dl. 1, Brussel, 1847, pp. 146-147.

411 WILLEMS (Bart), Leven op de pof. Krediet bij de Antwerpse middenstand in de achttiende eeuw , Amster-
dam, 2009, (352 pp.) p. 281.
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de groep van de gezworen roepers, een kleine elite die het exclusieve recht had om een
waaier van tweedehands objecten via uitroep te verkopen, ook hele inboedels bij overlij-
dens. Het groepje was beperkt in omvang, wat te verklaren viel doordat een oudekleerkoper
bovenop het intredegeld van 50 gulden nog eens 50 gulden extra diende te betalen én ver-
schillende jaren ervaring moest  voorleggen om gezworen roeper te  worden,  en dan nog
moest hij rekenen op de goede wil van de ambachtsdekens. Sinds de zestiende eeuw was
hun permanente uitvalsbasis de Vrijdagmarkt412 en haar directe omgeving en vanaf het einde
van de eeuw werden de minder gegoede ambachtsleden daar geweerd, terwijl de weinige
huizen rond de markt bestemd waren voor de gezworen roepers en schatters.413 De verkopin-
gen gebeurden daar in openlucht, tenzij de inboedel van een overleden of bankroete burger
te groot of kostbaar was om naar de Vrijdagmarkt te verplaatsen. Terwijl de hergebruiks-
waarde van de producten tijdens de achttiende eeuw zakte, dreef de stijgende onderlinge
concurrentie de gezworen roepers naar het adverteren. Sommige productcategorieën werden
voortaan anders benaderd, want het concept ‘oud’ in de betekenis van ‘gebruikt’ en ‘versle-
ten’ was niet van toepassing op objecten als schilderijen, boeken en juwelen, die hun intrin-
sieke en monetaire waarde behielden. Meer en meer collecties van luxeproducten werden nu
verhandeld op aparte verkoopsdagen, i.p.v. deel uit te maken van integrale boedelverkopen
zoals voorheen, waarmee ook het aantal krantenadvertenties en veilingcatalogi voor derge-
lijke gespecialiseerde veilingen ging groeien. Waar de Vrijdagmarkt waardevolle objecten
bleef aanbieden, was dat slechts als onderdeel van boedelverkopen, want de betere luxever-
kopen met veilingcatalogus verhuisden naar andere plaatsen. De traditionele verkoopsruim-
ten (sterfhuizen, Vrijdagmarkt en Schilderskamer op de Beurs) verloren duidelijk terrein na
1750, terwijl  de sterk toegenomen kunst-  en boekveilingen in  dezelfde periode meer  en
meer hun weg vonden naar voorheen onbekende locaties zoals het Jonge en Oude Voetbo-
genhof. Het tweede terrein was het populairste, zeker wat betreft de handel in oude boeken.
De ervaring van de gezworen roepers in het verkopen van de meest uiteenlopende producten
op de Vrijdagmarkt was cruciaal geweest voor hun zeventiende-eeuwse succes, maar in de
veranderende samenleving van de achttiende eeuw zouden ze door hun onvermogen om te
specialiseren inzake de luxeverkopen stelselmatig terrein verliezen op professionele kunst-
en boekhandelaars, die over meer informatie beschikten, toegang hadden tot commerciële
netwerken en beter de vinger aan de pols van de veranderende tweedehands handel konden
houden. De rol van de corporatieve roepers werd beperkt tot het effectieve veilen van de lo-
ten. De boekverkopen kwamen onder hun 'supervisie' en ze werden verkoopsdirecteurs i.p.v.
traditionele roepers. Kunsthandelaars traden al zeker niet graag voor het voetlicht en hun ad-
vertenties en catalogi missen de verkopersnaam. Nagenoeg alle andere aankondigingen van
publieke verkopen verwijzen naar de gezworen roeper die verantwoordelijk was voor de or-

412 De gilde, die voorheen had moeten werken op drukke pleinen, bruggen en doorgangen, daar een hoop last
en verkeersopstoppingen veroorzakend, had dankbaar het privilege ontvangen om zich hier te mogen ves-
tigen na de urbanisatie van dit plein in 1547-'48. In 1556 werd de “luysmerkt” echter al verbannen van de
Vrijdagmarkt, die snel de officiële plek van de rijkere tweedehandsverkopers werd. Omwille van het toch
wat gecontesteerde karakter ervan, zochten de respectabele veilingmeesters andere plaatsen voor hun acti -
viteiten. Zie DAMME (Ilja, VAN) en AERT (Laura, VAN), Antwerp Goes Shopping!: Continuity and Change
in Retail Space and Shopping Interactions from the Sixteenth to the Nineteenth Century  in  FURNÉE (Jan
Hein) en LESGER (Clé) (red.), The Landscape of Consumption. Shopping Streets and Cultures in Western
Europe, 1600-1900, Basingstoke/New York, 2014, (pp. 78-103) pp. 95-96.

413 Waar rond 1580 de omgeving van de Vrijdagmarkt hoofdzakelijk bewoond werd door de meest gegoede
oudekleerkopers, was die Vrijdagmarkt zelf in 1797 nog een voorname straat gebleven, maar waren de
aanpalende straten afgezakt tot het niveau van arbeidersstraten. Zie BELDER (Jos, DE),  De behuizing te
Antwerpen op het einde van de XVIIIe eeuw  in  Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, jg. 8
(1977), afl. 3-4, (pp. 367-446) p. 413.
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ganisatie. Vanaf 1770 vertonen enkele geadverteerde Antwerpse boekveilingen een soort-
gelijk gebrek aan verkopersnamen, opvallend vaak wanneer de veiling in een nieuwe zaal
als het Oude Voetbogen- of Kolveniershof werd gehouden. In navolging van eerdere Franse
en Hollandse voorbeelden begonnen de catalogi der kunstveilingen een aparte verkoopscul-
tuur te verkondigen, met een eigen etiquette, waarbij het mercantiele taalgebruik van de
Vrijdagmarkt werd verlaten voor een meer verheven discours met duidelijke aristocratische
invloeden. In toenemende mate werden ze in het Frans opgesteld, dé lingua franca van het
achttiende-eeuwse cultuurleven en distinctieve taal bij uitstek. De aanstormende kunst- en in
mindere mate ook boekhandelaren wilden duidelijk tabula rasa maken met de traditionele
verkoopscultuur en hadden hierbij een nieuw publiek van betere verzamelaars en handelaren
voor ogen. De creatie van dit nieuw veilingtype en de zoektocht naar een ander publiek ver-
toonde opvallende parallellen met de contemporaine ontspanningscultuur van de Antwerpse
high society, die zich wou onderscheiden van de lagere sociale strata, weelderige herenhui-
zen aan de stadsrand ging betrekken, ging winkelen in intieme boetieks en genieten van het
Franse  theater.  De nieuwe veilingmeesters  propageerden dezelfde idee  van differentiatie
door het overhevelen van de handel in luxueuze tweedehands objecten van de traditionele
Vrijdagmarkt naar het Kolveniers- of Oude Voetbogenhof en, belangrijker nog, door de ver-
kopen tezelfdertijd om te vormen van een louter geldelijke transactie tot een waardig cultu-
reel evenement op Franse leest geschoeid.414

En dan braken ook bij ons de Nieuwste Tijden aan. Een repertorium van administra-
tief recht uit 1838 leert ons dat toen de methode van de openbare roep met trompet of tam-
boer om de ordonnanties aan te kondigen nog slechts in uitzonderlijke gevallen gebruikt
werd, bijv. in zaken van verstek. Ze werd vroeger wél veel gebruikt om alles aan te kondi-
gen waar men publiciteit wenste aan te geven en vreemd genoeg verwijzen de auteurs daar-
voor naar de Franse koning Karel VI die (of liever 'onder hem', want hij was toen al 'de
Waanzinnige') in februari 1415 (later ook het edict van januari 1690) het ambt instelde van
gezworen roepers pour crier lés vins et les tavernes, crier les corps des morts, aller quérir
et rapporter les robes, manteaux et chaperons pour les obsèques et funérailles, crier les
denrées à vendre et les choses perdues. Deze ambten werden afgeschaft in 1790 en de wijze
van hun liquidatie geregeld door de wet van 29/07/1791. In 1838 kende België nog drie
soorten roepers: degenen die op de straat de tekeningen en gravures die ze verkochten afrie-
pen, degenen ingesteld door de gemeentelijke autoriteiten om de prijsstellingen af te roepen
bij openbare verkopen en degenen die zij aanstellen om te bewoners op de hoogte te bren-
gen van maatregelen of gebeurtenissen die een onmiddellijke bekendmaking vereisen. De
eersten hadden daarvoor toestemming van de politie nodig en de geschriften, tekeningen of
gravures moesten voorzien zijn van de naam van de schrijver, uitgever, tekenaar of graveur
en mochten geen oproepen voor misdaden of misdrijven bevatten, niet tegen de goede zeden
zijn, enz. Over de tweede soort zullen we het verder hebben bij de bespreking van Brussel.
De derde soort was dus ook een gemeentelijke instelling, ze werden aangesteld door de col-
leges van burgemeester en schepenen en betaald uit het budget van de gemeente. Particulie-
ren konden zich van hen bedienen om verloren voorwerpen te laten afroepen of luiden en
hun mededelingen of adviezen te verspreiden. Het was gepast dat de gemeentelijke overheid
een tarief voor hun bezoldiging uitvaardigde. Daarnaast bestonden er ook nog roepers bij de
handelsbeurzen.415 De nationale wetgeving had dus wat meer uniformiteit gebracht, al kon-

414 LYNA (Dries),  De geboorte van de moderne veiling. Specialisering en commercialisering van publieke
verkopen in achttiende-eeuws Antwerpen in  Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, jg. 5
(2008), nr. 4, (pp. 87-106) passim.

415 BROUCKÈRE (Charles, DE) en TIELEMANS (Franciscus), Répertoire de l'administration et du droit admini-
stratif de la Belgique, dl. 5 (CHI-CUV), Brussel, 1838, p. 481.
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den er nog lokale verschillen zijn door de gemeentelijke bevoegdheid. Maken we dan de
sprong van de vroege Belgische Tijd, toen industrieel en huishoudelijk gebruik van elektrici-
teit nog moest ontwikkeld worden, naar het internet. M. Decroo, specialist in de organisatie
van online veilingen, gaf in Web et enchères eerst een korte historische uitleg over de open-
bare verkopingen bij Grieken en Romeinen, in de Middeleeuwen, Vroegmoderne en Nieuw-
ste Tijd, met de terminologie bij de Romeinen, in Frankrijk en in Engeland. Niets dat we
nog niet besproken hebben dus, maar daarnaast lezen we hier ook de huidige benamingen
met naast notarissen en deurwaarders – en speciaal in Frankrijk de  commissaires-priseurs
judiciaires en de ondernemingen  opérateurs de ventes volontaires – ook gespecialiseerde
ondernemingen: de  auctioneers in  de VS, de  expert gardiens (deskundige-bewaarder)  in
België en de veilingmeesters in Nederland. De organisatoren kunnen “eenvoudige” roepers
zijn, een volgens hem soms onderschat beroep, alsof ze de verkoop maar zouden roepen,
zonder te weten wat er verkocht wordt, in tegenstelling tot de commissaris die de verkoop
moet organiseren en de goederen voorstellen en de veilingmeester die de prijs moet vaststel-
len en schatten. Hun kunst is echter om de bieders in de juiste stemming te brengen en ze
hebben dikwijls een diepgaande kennis van hun vakgebied.416

Voor we dan eindelijk de Mechelse toestanden gaan vergelijken met die in bovenver-
melde  tijden  en  plaatsen,  passeren  we nog even langs  het  negentiende-eeuwse Brussel,
waarvoor we met de studie van A. Arnout een vergelijking kunnen maken met het acht-
tiende-eeuwse Antwerpen. Ook daar hadden kunstveilingen zich sinds de zeventiende eeuw
geleidelijk aan gespecialiseerd uit de aloude boedelverkopen en was er daarmee gepaard
gaande een heel eigen cultuur gegroeid, met advertenties, veilingcatalogi en speciaal daar-
voor ingerichte zalen in de rijkere buurten van de stad, waar met de sociale evenementen die
de  luxeveilingen  waren,  waarde  sociaal  en  cultureel  geconstrueerd  werd.  Dit  “verede-
lingsproces” van de openbare kunstverkoop had er een eigen commercieel genre van ge-
maakt,  met  een nieuwe,  geraffineerde taal  over  kunst  in  veilingcatalogi  en advertenties.
Deze catalogi waren in eerste instantie bedoeld als instrument om de te verkopen kunstwer-
ken te adverteren, maar kregen geleidelijk aan ook documentaire waarde en een functie als
naslagwerk, want kennis van de prijzen die een (vergelijkbaar) schilderij eerder op veilingen
had gehaald, was van vitaal belang bij het bieden. “Amateurs” en vooral ook kunsthande-
laars annoteerden hun veilingcatalogi, waardoor ze na de verkoop een nieuw leven kregen
als bron van informatie. We zagen hetzelfde in en met de catalogi van de Mechelse boeken-
verkopen, met als beste voorbeeld de catalogi-verzameling van de familie De Bruyne, die
uiteindelijk op het SAM belandde. De Brusselse veilingzalen vertoefden er lang in het ruim-
telijke hart van de kunstmarkt, maar vanaf de jaren 1880 moesten de veilingmeesters hun
centrale plek in toenemende mate afstaan aan het explosief groeiende gilde van antiekhan-
delaars, organisatoren die afkomstig waren uit artistieke families of als kunsthandelaar of
restaurateur werkten. De gezworen roepers, officiële beambten die niet noodzakelijk ken-
ners waren, hadden in de loop van de achttiende eeuw hun leidersfunctie al geleidelijk afge-
staan aan gespecialiseerde dealers en in het adresboek van 1832 werden de “crieurs jurés”
ingedeeld onder de “directeurs de ventes”, in een duidelijk ondergeschikte functie; de func-
ties werden ook nooit  gecumuleerd,  al  werden ze soms wél op één adres vermeld (ook
naamgenoten waren af en toe in in beide beroepen actief; minimaal de helft van de gezwo-
ren roepers of veilingmeesters had trouwens een naamgenoot die zijn of haar brood even-
eens in de veilingsector verdiende). Pas na 1895 verdwenen ze definitief uit de adresboeken,
nadat hun officiële functie – de wettelijke verplichte vertegenwoordiging bij een veiling – al

416 DEGROO (Michaël),  Web et  enchères.  Mode d’emploi pour les entreprises  et  les particuliers,  Brussel,
2014, (160 pp.) passim.
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langer ingevuld werd door al dan niet gespecialiseerde notarissen. Behalve de veilingmees-
ter en de officiële rechtsvertegenwoordiger werden in toenemende mate ook experts inge-
roepen (soms waren het kunstenaars of andere gezaghebbende figuren die ingezet werden).
In de praktijk was het vaak dezelfde groep mensen die nu eens als veilingmeester optrad,
dan weer als expert, afhankelijk van veiling en locatie. De belangrijkste figuur in dat vei-
linghuis was hoe dan ook de veilingmeester of de directeur. Directeuren van veilinghuizen
gingen actief op zoek naar collecties om te kunnen veilen. Soms ging het om één collectie,
soms brachten ze meerdere collecties bij elkaar (soms was er ook geen teken dat de voor-
werpen tot enige bestaande verzameling behoord hadden) en vele veilingmeesters waren
ook als handelaar werkzaam. Iets specifiek voor de kunstveilingen, was dat de laatste gene-
ratie achttiende-eeuwse veilingmeesters het potentieel van de catalogus als marketingtool tot
in het extreme uitgebuit had, waarbij de specifieke taal ervan uitgehold was tot weinig in-
houdelijke, pompeuze loftuitingen en vele kunstwerken waren bewust onterecht geattribu-
eerd. Tot de jaren zeventig van de negentiende eeuw bleef het effect hiervan duidelijk merk-
baar en ontstond de consensus dat het gebruik van “banale reclameformules” binnen de per-
ken moest worden gehouden.417

Wat was nu daar nu eigenlijk de wettelijke basis voor? Een wet uit de Franse Tijd
(22 pluviôse jaar VII = 10/02/1799, nog onder het  Directoire), had bevolen dat meubelen,
goederen en koopwaren slechts in het openbaar en aan de meestbiedenden mochten ver-
kocht worden, door daartoe gekwalificeerde openbare ambtenaren. Onder de voorlopige re-
gering (Generaal-gouvernement) van België (februari 1814 tot september 1815) werd bij be-
sluit van 22/11/1814 aan de eigenaars van verkoopszalen en boedelhuizen verboden om bij
oproeping enig stuk nog niet gebruikte koopwaar of huisraad te verkopen. Op 14/02/1815
werd te Brussel een opziener der openbare verkopingen van meubelen aangesteld om te zor-
gen voor de naleving van bovenstaande wet en besluit. Dit werd te gemakkelijk en teveel
omzeild, maar op 19/10/1817 overwoog koning Willem I (we zitten dan al in de Hollandse
Tijd) dat het niet nodig om een algemene maatregel uit te vaardigen voor de verkopingen bij
openbare toewijzing, maar dat het volstond om dit te regelen zoals de stadsbesturen van
Amsterdam, Utrecht en Leiden gedaan hadden, die de toegelaten hoeveelheden en waarde
der koopwaren bepaald hadden d.m.v. plaatselijke ordonnanties en reglementen, want zo'n
maatregel moest toch aangepast worden aan de lokale omstandigheden van iedere provincie
of gemeente. Hij liet dus aan elke stad of gemeente de zorg over om – voor zover men de al-
gemene beschikkingen die dit onderwerp in de zuidelijke provincies regelde als onvoldoen-
de beschouwde – de belangen van de winkeliers, kooplieden in 't klein en fabrikanten, open-
bare verkopingen van gemaakte goederen en nieuwe koopwaren te regelen. De minister van
binnenlandse zaken maakte deze beschikking bekend aan de gedeputeerde staten, die het
meedeelden aan de gemeentebesturen en hierop volgde o.a. de ordonnantie van de stadsre-
gering418 van Brussel d.d. 30/01/1818. Behalve bij een gerechtelijke verkoop mochten er al-

417 ARNOUT (Anneleen),  Gouden toetsstenen? Over  de  cultuur  van  schilderijenveilingen  in  negentiende-
eeuws Brussel  in  Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, dl. 90 (2012), afl. 2, (pp. 541-570)
passim en  ID.,  Golden Touchstones?  The Culture  of  Auctins  of  Paintings in  Brussels,  1830-1900  in
MUNCK (Bert, DE) en LYNA (Dries) (red.), Concepts of Value in European Material Culture, 1500-1900,
Abingdon/New York, 2016, (pp. 103-130) pp. 116-117.

418 Tijdens de Hollandse Tijd was er geen “stadsbestuur”, maar een “stedelijke regering” (naast “Plaatselijke
Besturen ten platten lande”); zie  Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden, Van den 24 Augusti
1815, met de akten van het Weener Congres van den 9 Junii 1815; wegens het daarstellen van het Koning-
rijk der Nederlanden, benevens de Pacificatie van Gend van 1576, en de Unie van Utrecht van 1579,
Waarop 's Lands verdediging gegrond is,  Zalt-Bommel, s.a., pp. 57 en 62. De verkozen raadsleden vorm-
den de “Regerings-raad” (in het Frans: “Conseil de Régence”; zie bijv. BAST (Amandus, DE), Historische
beschrijving van het Paleis der Hooge School te Gent. Met platen versierd –  Description historique du
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leen tweedehandsgoederen bij oproeping verkocht worden en die openbare verkopen moch-
ten alleen gehouden worden in door het college erkende koopzalen (of in het huis van de ei-
genaar) en door een door het college aangestelde gezworen roeper. Wie directeur, eigenaar
of deelgenoot van een koopzaal was, kon daar niet voor benoemd worden en de beëdigde
oproepers, wier maximale aantal op acht vastgelegd werd, niet in dienst treden vóór ze in
handen van het college de eed afgelegd hadden,van zich naar die ordonnantie te gedragen,
zich goed en getrouw van hun ambt te kwijten, en van geen belang te hebben in een koop-
zaal of erfhuis,  noch gedurende het waarnemen van hun ambt enig belang daarin te ne-
men.419 Op 15/02/1818, niet lang na hun aanstelling, vaardigden die een soort gilderegle-
ment uit – goedgekeurd door het College op 14/03/1818 – om het werk en de inkomsten fair
te verdelen.420 Op 01/06/1827 werd in Brussel ook uitgevaardigd dat niemand het beroep
van roeper en aanplakker mocht uitoefenen zonder toelating van het College. In 1842 stond
het  al  in  het  strafwetboek dat het verboden was om zonder toelating van de politie  het
beroep uit te oefenen van roeper of aanplakker van gedrukte teksten, tekeningen of gravures,
zelfs voorzien van de naam van de auteur, drukker, etc.421 In 1868 bestond nog het formulier
waarmee het Brussels stadsbestuur een verkoop van goederen toeliet, volgens de wet van
10/05/1846  en  het  gemeenteraadsbesluit  van  13/01/1855,  op  voorwaarde  dat  er  gebruik
gemaakt werd van een gezworen roeper,  tenzij  een daartoe door de wet gekwalificeerde
ambtenaar zich belastte met de roep.422 Er was immers wél protest tegen gerezen, omdat de
ordonnantie van 1818 zelfs aan gerechtsdeurwaarders verbood om openbare verkopingen
van immobiliën uit te voeren. Na 35 jaar gefunctioneerd te hebben, oordeelde de politie-
rechtbank van Brussel op 20/03/1854 – bevestigd in beroep op 03/08/1854 – dat deze ordon-
nantie illegaal was en bovendien ingetrokken door de wet van 21/05/1846. Verkoopszalen
waren immers een openbare plaats en dus vond de ordonnantie geen basis in de wet van
1790 en toch was de instelling van de openbare roepers overgenomen in het reglement van

Palais de l'Université à Gand. Ornée de gravures, s.l.n.d. (Brussel, 1827), (57 pp.) pp. 14.
419 FORTBOIS (Étienne H.,  DE),  Manuel alphabétique, français-hollandais, des bourgmestres, maïeurs, éche-

vins, officiers de police, etc. du Royaume des Pays-Bas. Contenant le texte ou l'analyse des Lois, Arrêtés,
Réglemens et Instructions Ministérielles, relatifs à leurs fonctions et à celles des Membres des Conseils de
Régence, des Officiers de Maréchaussée,  des Bureaux de Bienfaisance, Commissions d'Hospices,  etc.,
avec les formules des Actes de leur compétence. / Fransch-Nederduitsch, alphabetisch handboek, ten ge-
bruike der burgemeesters, schouten, schepenen, beambten van politie, enz., van het Koningrijk der Ne-
derlanden. Behelzende den tekst of verkorten inhoud der Wetten, Besluiten, Verorderingen of Ministerieele
Ophelderingen, rakende hunne bedieningen en die van de Leden der Raden van Regering, de Officieren
der Maréchaussée, van de Regenten der Gestichten van Weldadigheid, Gasthuizen, enz., met een opstel
voor de Akten hunnen werkzaamheden betreffende, dl. 6, Brussel, 1826, Franse tekst pp. 348/350/352/354,
Nederlandse tekst pp. 349/351/353/355.

420 Volledig afgedrukt bij BROUCKÈRE (C., DE) en TIELEMANS (F.), Op. cit., dl. 5 (CHI-CUV), Brussel, 1838,
pp. 481-483.

421 BERSEL (P. J. F., VAN),  Dictionnaire de police municipale ou recueil analytique et raisonné des lois, or-
donnances, règlements et instructions concernant la police administrative en Belgique; contenant les ar-
rètés, règlements et ordonnances de police en vigeur et obligation dans la ville de Bruxelles, avec quel -
ques coutumes du pays, Brussel, 1842, pp. 18-19, 151-152, 165 en 245.

422 WYVEKENS (Hippolyte-Jérôme),  Formulaire des Bourgmestres, échevins, conseillers, receveurs et secré-
taires communaux; des commissaires d'arrondissement; des membres des bureaux de bienfaisance, con-
seils de fabrique, commissions adminitratives des hospices et conseils de prud'hommes; des commissaires
de police et de leurs agents, des gardes champêtres et forestiers. Contenant (...), dl. 1 (ABA – ENS), Brus-
sel, 1868, p. 383. Zie ook ID., Nouveau Dictionnaire des Bourgmestres, des Échevins, des Conseillers, Re-
ceveurs et Secrétaires communaux, des Commissaires d'arrondissement, des membres des Conseils de Fa-
brique d'Eglise, commissions des Hospices, bureaux de Bienfaisance, Conseils de Prud'Homme et autres
établissements publics; des commissaires de Police et de leurs agents, des Gendarmes, des gardes Cham-
pêtres et Forestiers, etc. Renfermant : (...), Brussel, 1862, pp. 84 en 159.
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13/01/1855.  Op  29/06/1858  –  bevestigd  in  beroep  door  de  correctionele  rechtbank  op
17/01/1859 – oordeelde de rechter echter dat het reglement niet strijdig was met de vrijheid
van beroepen en slechts de uitoefening van het beroep geregeld werd.423 In 1885 werd te
Brussel het ambt van gezworen roeper (voor de openbare veiling, volgens het reglement van
1818) afgeschaft, wat tot ver buiten Brussel weerklank vond.424 Er werden nadien nog wel
roepers gebruikt in stadsdienst, voor de verkoop van verse en gezouten vis en zelfs gezwo-
ren roepers bij de gerechtelijke verkopingen.425

De boekverkopingen mochten er dan ook wel volgens de regels van de wet verlopen,
het gebeurde blijkbaar niet volgens de regels van de kunst. Dat vernemen we van Josse Sa-
cré, die zichzelf opgaf als een drukker-boekhandelaar en verkoopsdirecteur van (tweede-
hands) boeken.426 Hij was op 10/02/1847 al vrijgesproken van een aanklacht voor aanvallen
tegen  het  gezag  van  de  vorst.427 De  man  klaagde  alle  trucs  aan,  met  voorbeelden!  Hij
klaagde trouwens allerlei beroepen en instanties aan, zoals de kerkfabrieken (die de goe-
deren die ze voor de armen kregen, uitgaven aan de versiering van hun kerken en hun luxu-
euze processies) en de priesters en jezuïeten (wat zou een ijverige werkman moeten denken
van die luiaards die met een ronde buik vol vlees en wijn over soberheid durfden praten428).
Met de term “bande noire” zoals hij alle bedriegers en profiteurs noemt, verwijst hij allicht
naar de vereniging van speculanten die tijdens de Franse revolutie tegen lage prijs kastelen,
abdijen e.d. opkochten om de domeinen in stukken te verdelen en ze dan met winst te verko-
pen of na afbraak de materialen te verkopen429. Zelf had hij als verkoopsdirecteur honderden
boekverkopingen gedaan, plus die van kunstvoorwerpen, meubelen, nieuwe zaken, enz. en
binnen de  één à  twee weken had hij  altijd  alles  afgerekend.  Het  frappantste  stuk luidt:
“Lorque (sic) nos pères assistaient à des ventes de livres, ils luttaient à outrance avec leurs
meilleurs amis, pour acquérir des livres précieux; mais cette lutte acharnée ne franchissait
jamais les limites prescrites par la convenance et par la dignité. C’était l’âge d’or de la bi-
bliographie, tant pour les vendeurs que pour les amateurs, car la Bande noire ne dévastait
point encore à cette époque le territoire des bibliophiles. Aussi je plains amèrement les per-
sonnes qui confient des livres ou des objets d’art à des notaires ou à des directeurs de

423 La Belgique Judicaire. Gazette des tribunaux belges et étrangers. Jurisprudence – légalisation – doctrine
– notariat – débats judicaires, dl. 17, nr. 20 (dond. 10/03/1859), kol. 381-382.

424 Zie in het  weekblad  De Werkman,  nr.  647 (jg.  13, 13/03/1885, Aalst),  p.  1,  kol.  A,  bij  LOOPENDE
NIEUWS: “H et ambt van Gezworen Roeper is te Brussel afgeschaft.”

425 Zie bijv. in Ville de Bruxelles. Bulletin communal année 1906. Première partie. Tome I. Compte rendu des
séances, Brussel, 1906, pp. 94-95 en 122-123.

426 SACRÉ (Josse), Les Mystères des bandes noires. Bibliophiles. — Bibliomanes. — Directeurs de ventes. —
Crieurs jurés. — Notaires. — Tribunaux. — Magistrats. — Avocats. — Avoués. — Huissiers. — Francs-
Maçons. — Médecins. — Prêtres. — Jésuites, etc., etc., etc. Biographies. — Etudes de mœurs, etc., etc.,
etc , Brussel, 1866, (VIII-324 pp.) pp. 5-6, 17-18, 27-89 (Directeurs de ventes de livres), 256 en 260. De
karikaturist Félicien Victor Joseph Rops maakte een lithografie van hem.

427 DELBECKE (Bram), De lange schaduw van de grondwetgever. Perswetgeving en persmisdrijven in België
(1831-1914), Gent, 2012, (VI-531 pp.), p. 486. Zie hier op pp. 196-202 ook het hele verhaal van de ver-
geefse poging tot het vervolgen van de satirische critici tegen Leopold I, met hun spotcampagne over zijn
buitenechtelijke escapades met de jonge juffrouw Arcadie Claret; Josse had ook 2 chansonnette comiques
gedrukt.

428 Vergelijk met wat een bekende evangelische theoloog schreef: SPANGENBERG (Johann), Postilla Evange-
lia, & Epistolae, quae Dominicis & Festis diebus per totum Annum in Ecclesia proponuntur, per Quæstio-
nes piè ac synceriter explicata, & imaginibus exornata. Item eadem Evangelia, et Precationes, quas Col-
lectas uocant, quibus utitur Ecclesia Carmine Elegiaco reddita, Frankfurt am Main, 1553, I 150r°: “Quid
si concionator bene doceat, sed malè uiuat ?”

429 Zie bijv. MOZET (Nicole), La bande noire ou un morceau d'histoire post-révolutionnaire dont la littérature
n'a pas raconté l'histoire  in  HARRIS (Geoffrey T.) en, WETHERILL (Peter Michael) (red.), Littérature et
révolutions en France, Amsterdam, 1990, (308 pp.), pp. 61-75.
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ventes, qui n’ont pas les connaissances requises pour juger de la valeur des objets qui sont
confiés à leur ministère. Le vendeur est toujours volé comme dans un bois. Ceux de ces no-
taires ou de ces directeurs de ventes, qui ne sont pas suffisamment éclairés sur la valeur
réelle des objets qu’ils doivent exposer en vente, sont toujours déroutés par les limiers de la
Bande noire: il en résulte évidemment un préjudice notable pour le vendeur, malgré toute la
bonne foi et la bonne volonté qui pourraient animer ces notaires et ces directeurs de ventes.
En confiant leurs livres à des directeurs de ventes, qui connaissent réellement leur métier et
qui l’exercent consciencieusement, les vendeurs n’ont rien à craindre de la part de la Bande
noire: car ces directeurs déjouent les intrigues de cette dernière, et préfèrent plutôt retenir
les livres, que de les lâcher à des conditions préjudiciables au vendeur.” Hij gaf dan ook
“Conseils qu’il est important de suivre, si on veut avoir la réputation d’être un directeur ex-
pert et honnête”. Het doet wat denken aan de aanval van de Franse priester, bibliothecaris
(en stichter van de Frères Anti-Politiques tijdens de Revolutie) J.-J. Rive430 op De Bure, Le-
long, Maittaire, Maury, Mercier de St. Léger, Niceron, Van Praet e.a. tijdgenoten. Hij ver-
weet die bibliografen431 “aucune connaissance Bibliognostique432” te hebben, al werd hij
ook door trots en jaloezie gedreven.

Een vraag als besluit: wat was een “roeper”? Dit lijkt een gemakkelijke vraag, maar
het antwoord is lang en complex! Elke plaats en tijd had zijn eigen gebruiken en evolueren-
de termen en het onoordeelkundig gebruik daarvan kan tot zware misverstanden leiden. De
Grieken en Romeinen hadden er al, maar 't was toch niet hetzelfde en ze zijn zeker zomaar
niet vergelijkbaar met de middeleeuwse. En verwar de roeper niet met de veilingmeester!
Onze verkoopscatalogi gaan van de zeventiende tot de twintigste eeuw en dus moeten we
opletten voor anachronismen in de beoordeling van de terminologie der verkopersfunctie.
Een onderzoek naar de geschiedenis van deze termen bevestigt deze stelling: het gaat niet
alleen om een tegenstelling Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd versus de Moderne, zelfs
in de loop van de Nieuwste Tijd is er een hele evolutie geweest. Revolutionaire periodes zijn
nu eenmaal vruchtbare grond voor ordonnanties die oude instellingen afschaffen en nieuwe
reglementen opstellen. Ook binnen hetzelfde institutionele kader is er een evolutie inzake
afkomst van deze beroepsgroep, want er zijn familietradities en familiebanden naast nieuwe
sociale noden en gelukzoekers. Het zijn ambigue woorden: niet echt æquivocaal (quasi ge-
lijkluidend, maar met een totaal andere betekenis), maar wel univocale homoniemen, gelijk
van vorm (hetzij  in  de originele,  hetzij  in  de  moderne vertaling),  maar  met  een  andere
betekenis  naargelang  de  omstandigheden  of  de  periode.  We  kunnen  het  illustreren  met
enkele zinnetjes uit het artikel van N. Offenstadt over de openbare roepers in Frankrijk (incl.
Vlaanderen) op het einde der middeleeuwen: “Le crieur, dans toutes ses dimensions (phy-
siques, symboliques, actancielles...), apparait en effet, à la fin du Moyen Âge, comme un
lieu d'ajustement des pouvoirs. (...), il convient de souligner la variété de ces crieurs pu-
blics. Le cri public relève de différentes autorités. (…) La place de ces crieurs dans les so-

430 RIVE (Jean-Joseph – Par un des ELEVES que M. l'Abbé RIVE a laissés dans Paris), La Chasse aux biblio-
graphes et antiquaires mal-advisés, Suivie de beaucoup de Notes critiques sur l'Histoire de l'ancienne ty-
pographie, & sur diverses matieres Bibliologiques & Bibliographes, ainsi (...), dl. 1, afl. 1, Londen (Chez
N. Aphobe, &c. = fictief, betekent 'zonder vrees'), 1789, LVI-[III]-557-112 pp.

431 Over bibliografie, zie het oude werk van de Engelse theoloog, bibliothecaris en onderzoeker HORNE (Tho-
mas Hartwell), An Introduction to the Study of Bibliography. To which is Prefixed a Memoir on the Public
Libraries of the Antients, 2 dln., Londen, 1814, pp. I-402 en 403-758 met CLVI pp. indices. Ook weer een
interessant onderwerp, maar daar kunnen we hier niet verder op ingaan.

432 Bibliognostique  =  'boekkundig',  cfr.  Duits  bibliognostisch,  Engels  bibliognostic en  modern  Grieks
βιβλιογνώστικός. Het Nederlands kent slecht boekenkundig.
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ciétés médiévales n'est pas identique partout.”433

De wijzigende toestand in Mechelen

Hoe was de wettelijke toestand in Mechelen? Voor het AR zitten we met de am-
bachtsordonnanties die per lokaliteit zo verschillend waren en het oudekleerkopersambacht
(dat in Mechelen ook de inboedels der sterfhuizen mocht verkopen) heeft nooit zo tot de
verbeelding van de onderzoekers434 gesproken, al kwam er in de laatste twintig jaar een in-
haalbeweging435. Ter illustratie van de diversiteit, kunnen we naar A. Schouteet verwijzen,
die m.b.t. het Brugse ambacht wat betreft hun activiteiten enkel spreekt over hun monopolie
in het handeldrijven in oude klederen (ook het herstellen ervan en het maken van nieuwe
met oude stoffen).436 Het waren trouwens niet alleen zij die zich daar bezighielden met de
verkoop van tweedehandskledij: je had er ook de stockhouders437 (veilingmeesters voor on-

433 OFFENSTADT (Nicolas), Les crieurs publics à la fin du Moyen Âge. Enjeux d'une recherche  in  BOUDREAU

(Claire), FIANU (Kouky), GAUVARD (Claude) en HÉBERT (Michel) (red.), Information et société en Occi-
dent à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque international tenu à l'Université du Québec à Montréal et à
l'Université d'Ottawa (9-11 mai 2002), Parijs, 2004, (pp. 203-217) pp. 203-204 (met opgave van nog meer
relevante litteratuur).

434 Zie  JACOBS (Marc)  en  VANBELLINGHEN (Marianne),  Ambachten  in  de  Zuidelijke  Nederlanden  (voor
1795). Een bijdrage tot de samenstelling van een bibliografische lijst van studies verschenen in de 19de
en 20ste eeuw  in  Oost-Vlaamse Zanten, jg.74 (1999), nr. 3, pp. 185-320.

435 Voor Antwerpen is er het stukje van meester-kleermaker V[IJVER] (F[erdi], V[AN] D[E]), Een geschil tus-
sen het Antwerps kleermakersgild en het oudekleerkopersgilde ten jare 1456  in  Heemkundig Handboekje
voor de Antwerpse randgemeenten,  jg. 6 (Borgerhout, 1958), nr. 3, pp. 8-10 en DECEULAER (Harald),
'Prêt-à-porter', gender en gezondheid. De veelvuldige betekenissen van huiszoekingen bij kleermakers en
oudekleerkopers in het laat-16de-eeuwse Antwerpen  in  LIS (C.) en SOLY (H.) (red.), Werelden van ver-
schil. Ambachtsgilden in de Lage Landen, Brussel, 1997, pp. 99-126. Voor Leuven hebben we BOUNGNE

(A., De), Bijdrage tot de sociale geschiedenis van het Leuvens ambachtelijke milieu. Het oudkleerkopers-
ambacht 1660- 1717, Leuven, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986 en het nog oudere artikel van
MEULEMANS (Alfons), Leuvense ambachten. De oudekleerkopers  in  Eigen Schoon  en  de Brabander, jg.
40 (1957), pp. 60-68, 134- 142 en 185-194. Voor Brugge beschikken we over het artikel van SCHOUTEET

(Albert), Het ambacht van de oudkleerkopers te Brugge  in  Handelingen van de “Société d'Emulation” te
Brugge, jg. 107 (1970), pp. 45-87. Voor de steden die onder de Republiek kwamen te vallen, is er de ver-
handeling  van  PANHUYSEN (Bibi),  Maatwerk.  Kleermakers,  naaisters,  oudekleerkopers  en  de  gilden
(1500-1800).  Dissertatie Utrecht 2000 (IISG studies en essays, 30), Amsterdam, 2000, 338 blz. 's-Herto-
genbosch beschikt nog over het afzonderlijke werkje van HART (Koen, DE), Het Oudekleerkopersgilde in
Den Bosch, 1750-1793. De relatie tussen gevestigden en buitenstaanders, 1998. Over Amsterdam kunnen
we veel lezen in de scriptie van E. Simonova, maar zij verwijst voor alles gewoon naar Decuelaer en Pan-
huysen: SIMONOVA (Eliza M.), De zelfregulering door de gilden in de Lage Landen en de wettelijk gecon-
ditioneerde zelfregulering in modern Nederland: een onderzoek naar wat wij kunnen leren van de voor- en
nadelen van het stelsel van zelfregulering in de Lage Landen door ambachtsgilden tussen 1300 en 1800
voor de moderne wettelijk geconditioneerde zelfregulering in Nederland in het licht van de totstandko-
ming, inhoud, doorwerking en afdwinging van naleving van zelfregulering. Onuitgegeven masterscriptie
Nederlands Recht/Rechtsgeleerdheid, Utrecht, 2010, 153 pp. Zie ook de korte bijdrage van  DECEULAER

(Harald), Meesterkleermakers en oudkleerkopers  in  JANSSENS (Paul) (red.), België in de 17de eeuw. De
Spaanse Nederlanden en het bisdom Luik, dl. 2, Brussel, 2006, pp. 316-317. Voor een geografisch veel
bredere vergelijking kan men raadplegen: STÖGER (Georg),  Premodern Sustainability? The Secondhand
and Repair Trade in Urban Europe  in  OLDENZIEL (Ruth) en TRISCHLER (Helmuth) (red.), Cycling and
Recycling. Histories of Sustainable Practices, New York/Oxford, 2016, pp. 147-167; STAPLES (Kate Kel-
sey), The Significance of the Secondhand Trade in Europe, 1200–1600  in  History Compass, jg. 13, afl. 6
(juni 2015), pp. 297-309.

436 SCHOUTEET (A.), Art. cit., pp. 51-53. 
437 Het klinkt ons nu wat vreemd in de oren, maar denk aan de staf van de Griekse herauten, het roepen onder

de lans bij de Romeinen of de staf van hun designator en de stadssergeanten met staf. Het gaat niet om een
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roerende  goederen)  en  vrouwen  die  als  tussenpersoon  handelden  tussen  verkopers  die
anoniem wensten te blijven en potentiële kopers.438 Veelzeggend voor de levensstandaard
van het merendeel der Leuvense bevolking tijdens een sociale crisis, was het groot aantal
oudekleerkopers daar in 1597: met hun 25 vormden ze toen meer dan de helft der kleerma-
kers.439 Binnen de achttiende-eeuwse Aalsterse ambachtswereld zaten zowel de oudekleer-
kopers als de kousenmakers ingekapseld in het ambacht der kleermakers en waren deze la-
gere  beroepssegmenten  relatief  klein  in  omvang  binnen  dat  corporatieve  kader  van  het
kleermakersambacht. Mogelijk vond de teloorgang van de oudekleerkopers er een oorzaak
in de stijging van de levensstandaard en de massaproductie van goedkopere artikelen in de
achttiende eeuw.440 Voor Brussel getuigt een stadsordonnantie van 26/03/1537 met regle-
menten van de van elkaar afgesplitste voederaars-, bontwerkers-, nieuwe kleermakers- en
oudkleerkopersambachten van een vroegere eenheid. Alle toponiemen die er op kledinghan-
del wijzen, situeerden zich in de buurt van de Sint-Niklaaskerk. Daar werden geen nieuwe
kleren verkocht, maar wel tweedehandskledij en schoenen. Daarop wijzen de toponiemen
Oude Markt, Oude Kleermarkt en Oudkleerkopersstraat (een hernoeming van de Korte Rid-
derstraat in 1530, want voorheen vond de handel in tweedehandskledij plaats op de Oude
(Kleer)markt)  enerzijds  (oudste  vermeldingen:  1475,  1526  en  1530)  en  Schoenbeek  en
Schoenmarkt anderzijds (oudste vermeldingen: 1336 en 1321). De markt in tweedehands-
kledij lijkt dus pas in de 15de of 16de eeuw in die buurt gevestigd te zijn, terwijl de markt
van de schoenhandel er vermoedelijk gevestigd was samen met de andere markten langs de
Spiegelbeek.441 In Amsterdam opereerden de oudekleerkopers dan weer niet in gildeverband,
zodat de arme joodse vluchtelingen daar geld konden mee verdienen zonder  te maken te
krijgen met uitsluiting uit een gilde, al zouden zij op eigen verzoek een keure verkrijgen
waarin hen tegen een betaling aan het kleermakersgilde de vrijheid tot het verkopen van
oude kleding werd gegund. Daar omzeilden ze dan weer massaal de bepalingen die het hen
verboden om – naast nieuwe kleding te verkopen – oude kleding te lappen. In Antwerpen en
Brussel deden de kleermakers huiszoekingen – die door het stroef verlopen ervan uiteinde-
lijk moesten verboden worden – bij de oudekleerkopers om te zien of het verbod tegen het
maken van nieuwe kleding niet ontdoken werd.442 In Antwerpen woonde net de helft van
alle oudekleerkopers in de achtste wijk, terwijl ook de derde wijk met de Vrijdagmarkt een
concentratiepunt vormde. Ook bij de lakenkooplieden, en de zijdelakenkopers manifesteer-
den  zich  zo'n  duidelijke  concentratiepunten,  iets  wat  je  niet  zag  bij  producenten  van

stock in de betekenis van goederenvoorraad, maar wel degelijk om de stok van de ambtenaar die met de
openbare verkopingen belast was, vandaar de uitdrukking “met den stock” verkopen; zie WEILAND (P.),
Nederduitsch (...), dl. [4] (P-R), Amsterdam, 1807, p. 711. Ook in de negentiende eeuw bestond de functie
nog, zie bijv. F. A. Vermandel die in 1833 Stokhouder was in Gent en er openbare veilingen van “Meube-
len en Effecten van Huysraed” deed (Gazette van Gend, nr. 2299 (06/03/1833), p. [4], kol. A).

438 STURTEWAGEN (Isis), All tohether respectably dressed. Fashion and clothing in Bruges during the fifteenth
and sixteenth centuries / Alle tsamen zo hebbelicken ghecleet. Mode en kleding in Brugge tijdens de vijf -
tiende en zestiende eeuw. Doctoraatsproefschrift Geschiedenis UA, Antwerpen, 2016, (331 pp.) p. 67.

439 UYTVEN (VAN, Raymond), De sociale crisis der XVIe eeuw te Leuven  in  Belgisch Tijdschrift voor Filolo-
gie en Geschiedenis, dl. 36 (1958), afl. 2, (pp. 356-387) p. 375.

440 SCHRYVER (Sven, DE), Aspecten van sociale mobiliteit binnen de 18de-eeuwse Aalsterse ambachtswereld.
Een prosopografische benadering. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Geschiedenis RUG, Gent, 2001,
§ 2.2.2. De kleermakers, [ook on line], (geraadpleegd op 28/03/2018), <http://www.ethesis.net/aalst_mobi  -  
liteit/aalst_mobiliteit_inhoud.htm>.

441 VANNIEUWENHUYZE (Bram),  Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte. Onuitge-
geven doctoraatsproefschrift geschiedenis RUG, Gent, 2008, dl. 1 (tekst), p. 245 en dl. 2 (figuren, bronnen
en bibliografie), s.p.

442 SIMONOVA (E.), Op.cit., pp. 22, 38 en 53-55.
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essentiële  verbruiksgoederen,  waarvan  de  consumenten  verspreid  waren  over  de  gehele
stad.443 In Zeeland bestond dezelfde problematiek. De oudekleerkopers van Zierikzee ver-
kochten nieuw werk, wat hen in 1736 in aanvaring bracht met de kramers. Ondanks een re-
solutie datzelfde jaar, bestond de controverse nog steeds in 1756, waarop besloten werd de
oudekleerkopers in het kramersgilde op te nemen. De bedreiging van het marktmonopolie
leek weggenomen, maar het loste de problemen niet op: de onderlinge verhoudingen bleven
conflictueus, want de kramers bleven in oude kleren handelen en de oudekleerkopers in
nieuwe. In 1784 werd het dan aan die laatste verboden nieuwe goederen in te slaan of te ver-
kopen. Ook in Vlissingen werd in 1786 aan de oudekleerkopers verboden kramerswaren te
verkopen, zelfs niet als dat gebeurde bij publieke verkoop of van goederen uit sterfhuizen.
De overheid verkoos hier duidelijk om rust en orde te handhaven i.p.v. de markt te liberali-
seren, want dat zou mogelijk een (te) groot aantal aanbieders op het beperkte marktsegment
veroorzaken. In Goes werd in 1755 aan de oudekleerkopers en uitdraagsters een verplichting
opgelegd om aan allerlei gilden te betalen, maar omdat bekend was dat zij vrijwel altijd on-
vermogend waren, mocht worden volstaan met een betaling van dertig cent aan het kramers-
gilde. Een jaar later werd de problematiek opgelost door de oudekleerkopers daarin op te ne-
men.444 Een ander doctoraatsproefschrift, dat van H. Deceulaer die de transformaties in de
kledingsector in de drie grote steden Antwerpen, Brussel en Gent naging voor de lange
periode 1585-1800, leverde ons het nuttige inzicht dat de sociale posities, culturele gedra-
gingen en institutionele strategieën van de actoren uit de drie door hem onderzochte be-
roepsgroepen uit die sector in belangrijke mate kunnen gerelateerd worden aan de verschil-
len in producten, kwaliteiten en marktsegmenten waarin zij actief waren. Volgens hem om-
vatte die kledingsector drie beroepsgroepen: kleermakers, die bovenkleding in de regel op
bestelling vervaardigden; kousenmakers, die niet alleen kousen vervaardigden maar ook an-
dere kledingstukken uit goedkopere stof; tot slot oudekleerkopers, die de tweedehands sec-
tor controleerden en naast gebruikte ook nieuwgemaakte kleding verkochten. Oudekleerko-
pers en kousenmakers kenden een minder sterke corporatieve regulering dan de kleerma-
kers, die in het algemeen minder welvarend waren en minder perspectief op sociale mobili-
teit hadden. Hun beroep legde hen nu eenmaal meer beperkingen op. Vooral oudekleerko-
pers investeerden echter zodanig dat van modern ondernemersgedrag kan worden gesproken
en de gilden vormden geen werkelijk obstakel voor economische groei en ontwikkeling van
kapitalisme, hoewel bij de kleermakers in de loop van de achttiende eeuw wel een oligarchi-
seringtendens te constateren viel. De oudekleerkopers en de kousenmakers deden ook steeds
meer een beroep op (de veel goedkopere) vrouwenarbeid om tegemoet te komen aan de ver-
anderende vraag naar vrouwenkleding.445

Voor Mechelen vinden we vooral wat inlichtingen over leergeld en leertijd – in ver-
gelijking met andere ambachten – in een artikel van (het jaar daarop stadsarchivaris) R. De
Roo.446 In enkele ambachten waren de vrijen, d.i. afstammelingen, vnl. mannelijke, van de
gevestigde meesters ontslagen van de verplichting tot het doorlopen van een leertijd en zo

443 MARNEF (Guido), Antwerpen in de tijd van de Reformatie. Ondergronds protestantisme in een handelsme-
tropool 1550-1577, Amsterdam/Antwerpen, 1996, p. 53.

444 REMMERSWAAL (Lambertus Hendricus),  Een duurzame alliantie. Gilden en regenten in Zeeland 1600-
1800 / A lasting alliance. Guilds and Regents in Zeeland, 1600-1800. Doctoraatsproefschrift Geschiedenis
UU, Utrecht, 2006, (220 pp.) pp. 111-113 en 156.

445 DECEULAER (Harald),  Pluriforme patronen en verschillende snit. Sociaal-economische, institutionele en
culturele transformaties in de kledingsector in Antwerpen, Brussel en Gent, 1585-1800, Amsterdam, 2001
(doctoraatsproefschrift Geschiedenis VUB 1998), 429 pp.

446 ROO (René, DE), Ambachten en Erfelijkheid te Mechelen. De bevoorrechting der vrijen  in  Handelingen
van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, bdl. 52 (1948), (pp. 16-
32) pp. 21-23, 26 en 29.
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ze die bij andere dan weer toch te doen hadden, kende hij niet de normale duur, zoals bijv.
maar de helft bij de oudekleerkopers (van 1558 tot 1784). De normale drie jaar bij hen was
wél meer dan het gemiddelde. De minimumleeftijd vereist om als leerling aanvaard te kun-
nen worden, dit in ambachten die een zekere bekwaamheid of verantwoordelijkheidsgevoel
vereisten, was 18 jaar bij hen. Bij een mislukking van de proef moest een vergoeding be-
taald worden, die in 1758 bij hen 6 gl. bedroeg. Het inkomgeld heeft, juist zoals het leer-
geld, een evolutie gekend: niet alleen is het gestegen, ook de verhouding vrij/onvrij bleef
niet behouden; bij de oudekleerkopers was het inkomgeld der vrijen in 1577 tot de helft her-
leid (15 gl. i.p.v. 30) om in 1689 tot één vierde te vervallen (20 gl. i.p.v. 80).

Vermits wij ons meer interesseerden aan het oproepen van inboedels van sterfhuizen,
hebben we zelf hun archief doorzocht.447 In 1784 wisten ze zelf niet meer wanneer hun am-
bacht juist opgericht was448 en het ontbreken van die bescheiden weten ze aan het afbranden
van hun ambachtshuis449 (iets wat ook andere ambachten beweerden, al kunnen ze ook zelf
aan selectie gedaan hebben450). Het was bij hen nog niet eens zo lang geleden gebeurd, want
Van den Eynde schreef: “Op de Kamer van de oude Kleer-verkoopers, af-gebrant ontrent
het jaer 17. hondert ende in de veertigh, hebben gestaen (...).”451 Ook in Mechelen overtra-

447 Zie DAMBRUYNE (Johan), Verzamelinventaris van de nog niet geherinventariseerde archieven van de Me-
chelse ambachten (tweede helft 13de eeuw-einde 18de eeuw) (Studia et Documenta Mechliniensia, IX),
Mechelen, 2006, pp. 113-114.

448 Bovenstaande auteur gaf voor hen op (pp. 41-42:): “Het oudkleerkopersambacht werd in de loop van de
14 de eeuw opgericht. Het werd in 1797 afgeschaft. Het ambachtsmonopolie van de oudkleerkopers om-
vatte de openbare verkoop van allerlei tweedehands goederen (dus niet alleen kledij!). Het ambacht be-
hoorde tot de kleine 42 corporaties. In 1739 telde het 40 leden. Het dagelijks bestuur werd uitgeoefend
door twee dekens. De oudkleerkopers waren niet vertegenwoordigd in de politieke organen van de stad. In
de processies liepen ze op de 31ste plaats. Qua vermogen behoorde het ambacht tot de middenmoot. De
oudkleerkopers waren sedert de 17de eeuw in het bezit van het ambachthuis “De Koningin van Zweden”
op de Botermarkt.” Dat laatste is niet correct!

449 SAM, Varia, V 753 (antwoorden van de Mechelse ambachten op de vragenlijst hen toegezonden door de
Oostenrijkse centrale regering ingevolge het decreet van Jozef II d.d. 30/09/1784 betreffende de oorsprong
en de werking der ambachten), map 40.

450 Ibidem, p. 27.
451 EYNDE (R., VAN DEN), Op .cit., dl. 1, Brussel, 1770, p. 393. A. Reydams beweerde dat het huis de “Konin-

gin van Zweden” op de Botermarkt 3, in 1647 aangetroffen, het ambachtshuis der Oudkleerkopers was in
1746, door hen aangekocht door hen op 23/01/1760 en in 1768 afgebrand en toen herbouwd tot de Vlaam-
sche comedie; zie REYDAMS (Adolphe), De namen en de korte geschiedenis der huizen van Mechelen, Me-
chelen, 1980 (18941), pp. 34 en 36. We vrezen dat hij een en ander door elkaar haalde. Prof. Foncke haalde
de naam aan in een bijzondere reeks, zonder er verder iets over te zeggen; zie FONCKE (Robert), Vlaamse
en Hollandse land- en gemeentenamen in huisnamen van Oud-Mechelen  in  Naamkunde. Mededelingen
van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschie-
denis te Amsterdam, jg. 1 (1969), nr. 2-4, (pp. 157-166) p. 165.
Hoe het  echt ineen zat met hun ambachtshuizen, sprokkelden we bijeen uit de Wijkboeken (SAM, G.
Wijkboeken, S I, nr. 2, fol. 8r°, 18r° en 20r°), het amortisatieoctrooi van 1759 (SAM, Oudekleerkopers, nr.
31), de map met allerlei stukken betreffende het huis 'De Koningin van Zweden' (SAM, Oudekleerkopers,
nr. 30: documenten van eerdere eigenaars vanaf 1693, plus de verkoop aan de oudekleerkopers in 1759,
een verbouwingsakkoord en verhuringscontracten door hen tot 1775) en hun twee registers met jaarreke-
ningen (SAM, Oudekleerkopers, nrs. 23 en 24).
Zij hadden eerst een huis, bestaande uit twee woningen, op de Botermarkt “zijde vanden ouden Bruel” (nu
Désiré Boucherystraat). Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog werden daar op bevel van de Magistraat
op 15/05/1746 200 Franse soldaten (Zwitsers) gelogeerd en op 29 juli werd om 2 uur 's nachts de 'kamer'
door hen in brand gestoken en die brandde af tot de grond. Ze traden hiervoor in proces met de Magistraat
en bij akkoord van 06/05/1750, gemaakt bij raadsheer Striethaegen, werd de grond aan de stad afgestaan
(al had Jan Baptist Tondeur niet willen tekenen en waren alle suppoosten hem gevolgd). Zij ontvingen wat
later de eerste twee passementen volgens dat akkoord, zijnde 600 gl. en in de volgende rekening nog 385-
6-1. Op 25/07/1758 werd te Brussel een verzoekschrift gepresenteerd i.v.m. het kopen van een nieuw am-
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den ze de privileges van andere ambachten452, want in 1473 moest het stadsbestuur reageren
op een verzoekschrift van de dekens en regeerders van het smeden-, koperslagers- en mes-
senmakersambacht betreffende het verbieden aan de oudekleerkopers om in hun huizen en
winkels koperwerk te verkopen (Smeden-, koperslagers- en messenmakersambacht, nr. 9);
in 1520 vonniste de schepenbank over de inbeslagname van vrouwenkousen die door de ou-
dekleerkopers waren vervaardigd (Kousenmakersambacht,  nr. 62);  in 1575 werd aan het
kousenmakersambacht  toegestaan om huiszoekingen te  verrichten bij  kleermakers,  oude-
kleerkopers en andere onvrijen (Kousenmakersambacht, nr. 21); in 1660 was er een proces
voor de Grote Raad betreffende het visiteren van de koopwaar in verdachte winkels en hui-
zen van oudekleerkopers door de dekens, gezworenen en oudermannen van het kramersam-
bacht en de overdeken van het Wollewerk (Kramersambacht, nr. 113); in 1741 besliste het
stadsbestuur over een verzoekschrift van het houtdraaiers- en blokmakersambacht betreffen-

bachtshuis, maar dat werd geweigerd. Na wat tussenkomsten van hun agent te Brussel en aanbeveling van
het verzoekschrift tot amortisatie bij raadsheer Striethaegen, kochten ze op 04/09/1759 dan toch een nieuw
ambachtshuis voor 4000 gl. (waarvoor ze wel moesten lenen), nadat zulks goedgekeurd was op de kamer-
vergadering van 19 juli. Het betrof de Coninginne van Sweden, ook op de Botermarkt, maar “zijde vande
halle”. Het lag naast dat van suppoost Michiel Laddersous, meer bepaald naast een gang die naast het huis
“den Eyeren Corf” kwam en en het huis van juffr. Vermeulen, een geestelijke dochter, en kwam aan de
achterkant tegen dat van ouderdeken Augustinus Van den Bergh (“den Grooten Arent” op de Grote Markt).
Dit huis was belast met twee renten aan advocaat Joannes Judocus Neefs (2400 + 500 gl.), die het had la -
ten  verrijken  op  25/09/1758  en  verkocht  (voorwaarden  van  28/06/1759).  Na  een  verzoekschrift  van
29/01/1759 had de keizerin op 26/07/1759 hiervoor een patentbrief van amortisatie verleend. Bij notariële
akte van 04/09/1759 werd het ambacht erin geërfd (volgens de Wijkboeken werd het ambacht eerst op
23/01/1760 erin gegoed en twee dagen eerder betaalden zij idd. de pontpenningen op het bedrag van 1100
gl.); zij hebben de twee renten aan Neefs overgenomen en daarbovenop nog 1100 gl. wisselgeld betaald
(samen 4000 gl. dus). Het kwam ook tegenover het huis en erf van de juffrouwen Van Steynemolen en hun
broer in de Nieuwe Bruul (wat dan wel het stukje van de zgn. Korte Bruul moet geweest zijn), genaamd
“het Hoefijzer”. We moeten het nieuwe ambachtshuis dus situeren waar nu de C&A is. Er werd dan wat
gediscussieerd over herstellingen, maar op 26/04/1760 werd beslist “een nuewer gebouw te maecken”,
waarvan de eerste steenlegging op 25 juli gebeurde. Dan volgen er natuurlijk jarenlang kosten voor die
werkzaamheden en vervanging van het meubilair e.a. benodigdheden. Dat het slechts vernieuwd werd en
niet afgebroken, blijkt uit een huurcontract van 30/10/1759, waarbij het huis voor 6 jaar verhuurd wordt
aan Henricus Van der Borght, die het al enige jaren bewoond had. Zij reserveren voor eigen gebruik wel de
drie voorkamers boven tegen de Botermarkt om daar één of twee kamers van te maken en een keuken die
zij ook voor hun gerief zouden maken. Vanaf half maart 1766 wordt meester-metser Guilliam Van Buscom
de nieuwe huurder, met uitzondering van hun bovenkamer en keuken. Het contract werd in 1771 ver-
nieuwd voor 6 jaar. Bamis 1781 werd zijn laatste huishuur genoteerd, maar in 1785 en '86 ontving men
huishuur van een zekere Neyts. In 1745-'46 was hun oude ambachtskamer al verhuurd voor 35 gl./j. aan
“S. de Gerter ende sijn coffref ten diensten van de ackademie”. In 1767 verschijnt deze academie weer in
de rekeningen wanneer “mijnheer Serstevens als fiscus van de academie een jaer Camer hure” (in het
nieuwe huis dan) betaald heeft à 60 gl. Vanaf 1773 staan die dan regelmatig in de rekeningen als “Concert
Bourgeois” of “accademie borgeoise”, voor kamerhuur aan 66 gl./jaar of extra voor het houden van bals
en concerten. Slechts één los huurcontract van 08/11/1775 bleef bewaard, waaruit blijkt dat ze de am-
bachtskamer en keuken huurden en er op vrijdag hun wekelijks concert hielden, zodat het ambacht – dat
de kamer voor niets anders mogen gebruiken dan voor hun ambachtszaken– er dan niet mocht vergaderen.
Dat minstens een deel van hun archief in de brand gebleven was, blijkt uit enkele uitgavenposten. Tussen 6
mei en 25 juni 1750 betaalde men “voor het uytschrijven van differente copijen uyt de horsineelen van de
stadt” en “voor het lighten van den rol, uyt de greffie, aen de nief acten, (...)”. Tien jaar later werd het
grondiger gedaan: “Den 10 en 11 en 15 januarij 1760 hebben den twee dienende deckens met den procku-
reur Le Clercq met sijn broeder in de erbergh In Vlanderen geweest om aldaer te viesenteren ende te sor-
teren de Artsievenende papiren dienende voor ons ambachts die ons alsdan sijn ter hant gestelt van J. Ver-
meulen vertert en betalt – 6-0-0”. Nog eens tien jaar later, in 1770, werden er van maart tot juni kopieën
gemaakt uit de Privilegieboeken, Roodboeken en Vonnisboeken van de stad.

452 We moeten hiervoor maar de inventarissen doornemen; zie DAMBRUYNE (J.), Verzamelinventaris (...), pas-
sim.
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de het verkopen door de oudekleerkopers van voorwerpen waarop zij zelf het monopolie be-
zaten (Houtdraaiers- en blokmakersambacht, nr. 4); datzelfde jaar was er een proces voor de
Grote Raad waarbij de dekens, oudermans en suppoosten van het oudekleerkopersambacht
de dekens van het lakenmakers-, droogscheerders- en kousenmakersambacht gedaagd had-
den i.v.m. de verkoop van laken, baai, karsaai e.a. stoffen per el (Oudekleerkopersambacht,
nr. 33); in 1754-'64 was er een gelijkaardig proces in beroep voor de Grote Raad, waarbij de
dekens en suppoosten van het kramersambacht gedaagd werden door de dekens en ouderlin-
gen van het  oudekleerkopersambacht  i.v.m.  het  verkopen van zeemleer,  netel-,  neus-  en
hoofddoeken door de oudekleerkopers (Oudekleerkopersambacht, nr. 34); in 1759-1764 was
er zelfs een proces voor de schepenbank van Mechelen tussen de dekens van het oudekleer-
kopersambacht die de dekens van het Mechelse hoveniersambacht gedaagd hadden i.v.m.
het openbaar verkopen van fruit door de oudekleerkopers (Oudekleerkopersambacht, nr. 35).
Sommigen probeerden het op te lossen door twee ambachten tegelijk uit te oefenen, waar-
van een proces voor de schepenbank uit 1679-'80 van een oudekleerkoper tegen de dekens
van het kramersambacht getuigt (Kramersambacht, nrs. 109 en 119). Nicolaes Wuyts, op
03/07/1609 in 't ambacht gekomen, raakte het weer kwijt, zoals vermeld in de marge: “dese
Niecolaes ies syn ambacht quijt vant hij ies int hoveniers ambacht coemen nae daetoem van
dat  punt  van  de  rolle”.  Toen  Jan  Steenmans,  een  jongman  van 24 (D 18/01/1614),  op
23/03/1638 in 't ambacht kwam, werd in de ligger erbij genoteerd: “desen is in dambacht
vande cleermaeckers ende cremers gecoomen soo dat hij onvrij is van dit selve ambacht
sonder kinderen die niet vrij en sijn”. Nicolaas de Pre, zoon van ambachtsdeken Jacob, was
in het kaasmakersambacht toen hij op 08/09/1696 in dat van zijn vader kwam, maar beloof-
de toen het een of het ander te laten.

Men heeft het in de archiefstukken bijna uitsluitend over het ambacht van de oude-
kleerkopers, maar in de jaarrekening 11/03/1770-12/11/1771 van Joannes Van den Bergh en
Petrus De Barius staat in de titel dat zij “dienende dekens van het roepers ende aude cleer-
coopers ambacht” zijn, wat we ook in latere rekeningen nog aantreffen (met variant “oproe-
pers”. In de ligger staat in 1773 ook een eerste keer “Aambacht van het audecleercoopers
ende publike oproepers”. We krijgen het in die ligger nog een paar keer te lezen in die laat-
ste  jaren van hun bestaan:  in 1777 “Ambacht  der oudecleercoopers ende oproepers”,  in
1782 “Ambacht der oudecleercoopers ende oproepers” en in 1787 “oude kleerkopers en op
roepers ambaght”.

De oudste verordening van ons stadsbestuur voor het oudekleerkopersambacht (be-
halve een uit 1447 betreffende het kopen van gestolen goederen) was een beschikking d.d.
05/11/1481 ingevolge een verzoekschrift van het ambacht zelf: de gezworenen van de oude-
kleerkopers waren – voor zichzelf en de gemene gezellen – gekomen voor burgemeesters,
schepenen, dekens, gezworenen en rentmeesters van de stad, in hun raadkamer vergaderd, te
kennen gevende dat zij ter ere Gods en van de H. Quirinus453 hun patroon in St.-Rombouts-

453 In nr. 21 van dit fonds – hun ligger of inschrijvingsregister van de nieuwe meesters 1566-1787– staat ach-
teraan een inventaris van al hun meubelen (in hun ambachtshuis, opgemaakt op 29/06/1629) en daarin le-
zen we: “Inden eersten onsen pateroen S. Quiryn met 2 witte saeyen gordeijnen ende omloep / (...) // Item
een blasoen daer op gheschildert is Sint Quijryn”. Kan. Rombout Nicolaas Van den Eynde (D 04/01/1697
– B 01/02/1765) schreef (postuum uitgegeven in 1770) dat er vóór zijn tijd nog meer altaren waren dan de
kapellen die hij beschreef: “Voortydts heeft-men nog gesien in dese Kercke, behalven dese voorschreve ca-
pellen, dese naervolgende Autaeren.”. We vernemen van hem dat er in de middenbeuk van St.-Rombouts-
kerk naar 't zuiden tegen de derde pilaar een altaar stond dat gewijd was aan de H. Quirinus, wat dan wel
dat van de oudekleerkopers zal geweest zijn; zie EYNDE (R., VAN DEN), Provincie, Stad, ende District van
Mechelen opgeheldert (…), dl. 1, Brussel, 1770, pp. 58-59. Op zijn feestdag lieten ze daar twee missen le-
zen, zie bijv. in de rekening 1728-1730 (in Oudekleerkopers, nr. 23: register met jaarrekeningen van de de-
kens, 1703/04-1763/66): “Item op onsen heyligen dagh te weten den feest dagh van sint Qurijn onsen pa-
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kerk en om de kerk te versieren, hun altaar hadden beginnen herstellen en versieren en dat
zij van plan waren er nog meer kosten aan te doen door grote en dure stukken zoals een ta-
bernakel e.a. te laten maken. Dat konden zij niet doen zonder hulp van penningen te ontvan-
gen van hen die voortaan in het ambacht zouden willen komen. Voor die penningen en ter
vermeerdering van hun aalmoezenbus vroegen zij  toestemming aan het stadsbestuur,  dat
goedkeurde om voortaan van nieuwe meesters, ter herstelling en versiering van hun altaar,
10 schellingen groten Brabants te ontvangen en 5 schellingen ten behoeve van de aalmoe-
zenbus.454

De volgende – en ditmaal betreffende diverse onderwerpen – dateert uit 1553 (nr. 6,
d.d. 10/??/1553); aan de rechterkant is een stukje van dit grote vel perkament verdwenen
door beschadiging, maar het bevat toch weinig van belang voor ons, behalve dan in punt 1,
nl. dat voortaan geen goederen van sterfhuizen op koopdagen “metten slaege” (naar we aan-
nemen het systeem van de afslag, het naar beneden aftellen tot een  mijnder “mijn” roept)
meer mochten verkocht worden, maar moesten opgeroepen worden en aan de hoogste bieder
verkocht. Hier ligt dus de oorsprong van het systeem van de oproeper i.p.v. de afslager.

De instelling van de leertijd (met slechts de halve duur voor de vrijmeesterskinde-
ren), vinden we eerst in de korte (slechts 3 punten) verordening van het stadsbestuur d.d.
02/05/1558 (nr. 7): “Inden yersten / Dat van nu voirtane alle de gheene die int voernoemde
oude cleercopers ambacht sullen willen comen ende eeghen vrij meesters zonen en zijn,
moeten verbeyden den tijt van drye jaeren naer dat sij int voern. ambacht ontfanghen zullen
wordden eer zij in eenighe sterfhuysen oft eenighe oude huysraden zullen moghen oproepen
vercopen  oft  scatten  eeinghe  haeftelicke  goeden.  Wel  verstaende  dat  de  vrij  meesters
kinderen en sullen derven naer haer incompste te verbeyden maer anderhalf jaer eer sij
sullen moeghen oproepen oft scatten. opte pene van sesse karolus guldenen te verbuerene
telcken reysen ende die te bekeeren in dryen deen derde den heere, dander der stadt ende
tderde tot behouff vanden voern. ambacht.”

In het door het stadsbestuur op 25/09/1564 uitgevaardigde ambachtsreglement (nr.
8455) konden we slechts een hoop betalingen, maaltijden en drinkgeld vinden, maar niets
over verplichtingen van leertijd, eed en minimumleeftijd; de heren spreken hier alleen over
verkopen of schatten: “Inden yersten en zullen alle daudecleercopers int  voirs. ambacht

teron aen den dinst voor 2 missen gedaen in sint Romboudts kerkck gegeven 21 g. 9 st.”. Waarom twee
missen, dat lezen we bijv. in de rekening 1744-1745: “bestelt op onsen heygeldagh van een clye (sic) mis
en gesongen sielmis – 5-14-0”. Men ziet dat de bedragen ervoor enorm verschilden, want in de rekening
van het volgende jaar (09/02/1745-25/10/1745) staat “item bestelt a wee (sic) miessen op onssen heyligen-
dagh – 2-10”. In 1760 is het dan weer een hoog bedrag: “Op den dach sinte Quirijn aen twee missen met
musik ende bijeiaert samen 24-5 / Aen den cnaep – 0-12”; in april 1761 weer zoiets: “Op den Hijligh
dagh aen twee missen met musick, ende voor clock luijden, ende bijiaert ende voor ornamenten &c betaelt
de somme 22-5-2. / Den selven dato aen den cnaep betaelt – 0-12-0 / Den selven dato aen bier voor de
supposten volgens dat ieder heeft 3 potten 1 pint betaelt 11-3-2”; het jaar daarop: “Op den Hijligh dagh
1762 aen twee missen met musick, ende clock luyden, aen den byiaert, ende voor ornament, aen de ceers -
kens vrouw, grafmaecker, etc. – 23-5-2 / Aen den cnaep voor sijn dienst – 0-12-1”. Hoe meer structurele
problemen ze hadden (ambachtshuis afgebrand, strijd tegen de voddenlieden), hoe ostentatiever ze zich al-
dus lijken te willen profileren hebben. Toen er zware discussie was over het stockhouderschap en de roep
in het gemeijn, waren ze weer zuiniger geworden; cfr. twee laatste voorbeelden: “29. april 1773 betaelt
aen mr De Poirter sacristijn heere voor den dienst van de misse op onsen H. dagh van Sint Quirinus, ende
voor de Zielemisse als ordinair – 3-13” en hetzelfde in 1782 “betaelt aen mr De Poorter sacristijn heere
als ordinaire voor de misse op onsen heyligen dagh ende zielmisse – 3-13”.

454 SAM, Ambachtsarchieven, Oudekleerkopers, nr. 13 (orig. op ondertekend maar niet gezegeld perk., Mnl.,
05/11/1481).

455 Dit moeilijk leesbaar klad lijkt eerder een ontwerp uit het stedelijk dan een kopie uit het ambachtsarchief.
Deze kleine fondsen zijn samengesteld met documenten van diverse herkomst.
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zijnde die hem van nu vortaene zullen willen ondervinden eenighen haesspraeke houden te
vercoopen of schaten tzij bynnen ofte buyten des stadt al wart oick buyten der vrijheyt der
selven gehouden zijn van haerlieder  waesdomme456 ende gewinne zoe wel vanden innegaen
ende ontfangt vanden gelden als vanden vercoipen oft schatten den selven waesdom binnen
den derden dagh na de cercoopinghe oft schattinghe over te bringhen aende busmeesters
vanden voirseyden ambacht ende den selven daer aff terstont oplegghen ende betaelen tot-
ter selver bussen behoef den gerechtighen XXXen penninck.”.

We moeten ons nu tot de registers wenden om in nr. 3 het lange reglement van 91 ar-
tikels d.d. 16/12/1577 terug te vinden, opgesteld ingevolge de koninklijke ordonnantie van
oktober 1574 om de ordonnanties en privilegies van ambachten na te kijken en een regle-
ment op te stellen. Leertijd (zie 1558) en aloude (al vonden we hem in geen eerder docu-
ment)  schatterseed457 staan  in  artikel  3:  “3.  Item  dat  egeen  oudtcleercoopers  deser
voorsseyde Stadt en sal mogen doen eenige oproepinge schattinge deylinge schijdinge oft
verlijckinge458 in eenige sterffhuysen oft elders, daer des van noode is binnen deser selver
Stadt ende vrijheyt, hij en hebbe eerst int voorseyde ambacht geweest, soo verre hij vrij
oudecleercoopers soon is, den tijt van onderhalff Jaer ende is hij vrempt den tijt van drye
Jaeren, ende daer aft goet bescheet vande dekens ende ouders vanden selven ambachte
gedaen sal hebben, aen een der Commignemeesters deser Stede ende daer af in sijn handen
gedaen sal hebben den behoorlijcken Schat eedt van oudts daer toe geordonneert, op de
privatie ende verbeurte van heuren poorterien ambachte ende officie, ende daer toe noch
gestraft te worden als meyneedich.” M.b.t. de goederen der sterfhuizen wordt de verplich-
ting van het afleggen der schatterseed nog eens herhaald in art. 71: “71. Item dat niemant
van t voorseyde Ambacht geoirloft sijn en sal eenich goet te schatten in eenich sterffhuys oft
anderssints hij en sal eer sijnen eedt in handen vanden Commoigmeester deser voorseyde
Stede gedaen hebben t' selve goet trouwelijck naer sijn beste te schatten alsoo dat behooren
sal op de verbeurte van eenen wegh te gaen Sints Joos459, oft vijff schellingen grooten bra-
bants daer vooren te bekeeren in drien als vooren ende boven een halff jaer sijn Ambacht.”
Artikel 78 leert ons hoe ze alles aan de schrijvers moesten aangeven en die aan de pachter
van het yssuwe gelt (= exue < Lat. exitus: 'uitgangsgeld') wanneer er erfgenamen van buiten
de stad en vrijheid waren, zodat dit kon geïnd worden: “78. Item dat de voorss. Oudecleer-
coopers oproepers ende schatters, soo saen sij lieden vercocht sullen hebben eenigen ouden
huysraedt oft andere meubelen bij oproep te vercoopen te schatten verdeylen oft verlijcken t'
sij dat die toebehooren geestelijcke weerdelijcke oft andere gepriviligeerde persoonen de

456 Wasdom = financieel voordeel.
457 In hun ligger staat op datum van 04/03/1733 bij Gaspar van Rijmenant: “ende heeft gedaen den Eedt op de

Camer”;  zie  SAM, Ambachtsarchieven,  Oudekleerkopers,  nr.  21:  inschrijvingsregister  van  de  nieuwe
meesters 1566-1787 (Dits den ligger vanden oude cleercoopers ambacht. Desen ligger is eerst begost
ende gemaeckt by Jasper Bessemeers decken int jaer Ons Heeren dusent vijfhondert sessentsestich als die
kerken binnen Mechelen ontstucken gesmeten waeren ende is nu verandert int jaer Ons Heeren sestien-
hondert ende een bij Tielman Sloets dienende als doenter tijt het voorscreven ambacht).

458 Hun verschillende werkzaamheden staan hier opgesomd: oproepinge (verkopen bij oproep), schattinge (op
voorhand de waarde schatten),  deylinge (uitkering van het erfdeel), schijdinge (een opsplitsing of verde-
ling, in het bijz. een boedelscheiding, ev. om een twist bij te leggen) en verlijckinge (eerder het in overeen-
stemming gelijk maken; iemand zijn rechtmatig deel geven). “Scheijden ende deijlen” van de goederen
van een aflijvige is ook elders een gebruikelijke formulering en die twee lijken een tautologie te vormen,
al is er een klein verschil (de schijdinge is het maken van de verdeling en de deylinge het uitkeren van het
deel); als dat niet lukte, maakte men wel zoiets als een “uytcoop ende accoort”, een verlijckinge dus. Ook
“schiften, scheijden ende deijlen” kom je soms tegen, waar schiften ook verdelen betekent, maar dan weer
eerder in de betekenis van uit mekaar halen, sorteren, het bruikbare van het onbruikbare en het waardevol-
le van het waardeloze scheidend; wat komt dan weer meer overeen met onze schattinge.

459 Sint-Joos in het Franse departement Pas-de-Calais.
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voorseyde Clercquen oft schrijvers bij tijde wesen ende om die te beschrijven elck van hun
te weten de voorseyde oudecleercoopers opcoopers oft schatters, oft eenich van hunlieden,
in hun regard, ende den Clercq oft schrijver voor alsoo vele alst hem aengaet daer af elck
bij sunders wete te doen aenden collecteur oft pachter van deser Stadt yssuwe gelt, ende den
selven bij goede specificatie van naeme ende plaetse vande woonstede te verclaren allen
den ghenen die buyten deser Stede ende vrijheyt van Mechelen woonachtig uit selve sterf-
huys oft meublen eenich recht paert ende deel hebben oft pretenderen ende dit godts tijts [=
altijd]  al eer de voorseyde oudecleercoopers eenich den voorseyde goeden sullen mogen
beginnen op te roepen, te vercoopen460, te schatten, verdeylen oft verlijcken ende al eer de
voorseyde Clercq oft schrijver de selve sal mogen schrijven oft op teeckenen, op pene dat
(...)”.

We zijn een halve eeuw verder wanneer de dekens en ouderlingen van 't ambacht,
i.v.m de ordonnantie van de Wet van 29/05/1623 om geen mannen in 't ambacht te aanvaar-
den tenzij zij daartoe bekwaam zijn, in een verzoekschrift461 verwijzen naar art. 3 van hun
privilegieboek waarin staat dat de kinderen van de vrije oudekleerkopers anderhalf jaar en
de vreemde drie jaar hun ambacht moeten uitgeoefend hebben “eer die eenige oproepinge
schattinghe scheydinge ende deylinghe oft verlijckinge in eenige sterfhuysen mogen doen”.
Het gaat erover dat zij nog te jong zouden zijn wanneer zij vroeg aan hun leertijd zouden
zijn begonnen en dan op al op de leeftijd van 16 of 17 jaar die oproep etc. zouden doen tot
prejudicie van de gemeente. Daarom vragen zij een artikel toe te voegen of een nieuwe or-
donnantie uit te vaardigen waarin een minimumleeftijd van 20 jaar zou vastgelegd worden.

In 1689 wordt dan het inkomgeld vastgelegd op 80 carolusgulden en 20 voor kinde-
ren van vrije meesters.462 We stelden echter vast dat vele meesterszonen toch 80 gl. moesten
betalen, omdat zij onvrijmeesterszonen waren; velen werden aangenomen als meester op
voorwaarde dat hun kinderen niet vrij zouden zijn.463 Artikels 3 en 58 van de rolle van 1689
hernemen de bepalingen van 1558 en '77: “3 / Item dat egeene Audtecleercooper desen
voorschreven stadt, en sal moghen doen eenighe oproepinghe schattinghe deylinghe schey-
dinghe ofte verlijckinghe in eenighe sterfhuysen ofte elders daer van noode is binnen deser
deser selver stadt ende vrijheijt, hij en heeft eerst soo verre hij vrij oude cleercoopers sone
is winckel gehauden den tijt van onder half jaers ende is hij vrempt den tijdt van drij volle
jaeren ende daer af goet bescheet van de dekens ende ouders van den selven Ambachte ge-
daen sal hebben aen een der Communimeesters deser stede ende daer af in sijn handen ghe-
daen sal hebben den behoorelijckens schat eet van oudts daer toe geordonneert op de priva-
tie ende verbeurte van heurlieder poorterien Ambachte ende officie ende daer toe nogh ge-
straft te worden als meijn eedigh.”; “58 / Item dat niemand vanden selven ambachte geoor-
looft sijn en sal eenich goet te schatten in eenich sterfhuys oft andersints, hij en sal alheer
sijnen eedt in handen vanden Communemeesters deser stede gedaen hebben t'selve goet
trouwelijck naer sijn besten te schatten alsoo dat behooren sal op de verbeurte van eenen
wech te gaen St Joos, oft te betaelen de boete van twelff guldens te bekeeren als voren te
weten d'eene helft ten proffijte vande stadt, ende de wederhelft voor den Ambachte ende
daer enboven dat den Contravenient niet en sal vermogen t exerceren sijn Ambacht ten tijde

460 Nog een andere taak, maar het is logisch dat na het oproepen van een stuk dat ook effectief verkocht werd
aan de hoogste bieder.

461 Kopie van een rekwest s.d.
462 Art. 2 van de Rolle voor het oudecleervercoopers Ambacht binnen der Stadt ende provincie van Mechelen

vernieuwt gecorrigeert ende geaugmenteert ten versoecke van die vanden selven Ambachte, bij Mijne Eer-
werdighe heeren Wethouderen der voorschreven Stadt ende provincie, ter jaere een duysent ses hondert
negehenen tachentich ende is alst volgt in nr. 5 (reg. 1689-1788).

463 SAM, Oudekleerkopers, nr. 21 (ligger), passim.
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van een half jaer.”
Kort vóór deze belangrijke rolle werden ook enkele vrouwen in het ambacht aan-

vaard: op 07/09/1655 Anna Van der Auwera464; op 24/09/1673 kwam Liesaebet Van Koe-
lome, nog jonge dochter en vrijemeestersdochter465, in 't ambacht; op 19/09/1675 werd de
echtgenote  van Gerat  Plaeuvier  ontvangen “voor uytdraeelse466 onder  ons  ambacht”,  op
voorwaarde dat geen kinderen vrij zouden zijn en zij niets anders mocht verkopen dan wat
de mensen haar gaven om te verkopen.467 Dit laatste verhaal kende nog een vervolg! Zes jaar
later stond hierover een hele uitleg van veertien regels in de Ligger: “Op den 29 ochtober
1681 is in ambachtt gecomen Geraut Plauvile, gehaut is, hij het 5 kinderen die niet vruije
en sijn. Hij was van te voeren onvert off sijnne huys vrau om op de mert te staen, dat was op
den 19 september 1675. Soo sijn naer datome van die suposten klauten gecomen voer omdat
sij mer vruije is voer half ghelt alls ander. Soo is sij komen op daetom boven ende het dan-
der 20 gulden geven omdat haren man sal helen mester sal sijn mits dat hij 3 jaren  mott
wachten heer dat hij sal ropen oft schatten. Presense van de deken audermans ende sij heb-
be boerghe gestelt gelijck volghen achtom 29 ochtober 1681.” Een eeuw later (en niet geno-
teerd in de ligger der nieuwe meesters, maar wel in het rekeningenregister468) lezen we nog
dat er eind 1779 20 gl. ontvangen werd “van jouffvrouwe Catherina Bournons over het
coopen ende vercoopen als sijnde ambachts dochter, ende haer verleent bij appostille van
de heere wethouders van dato - - - - - sonders voorders” en hetzelfde bedrag werd in 1780
“ontfangen van jouffvrouwe Maria de Visscher over het innecoopen ende vercoopen als
sijnde ambachts dochter sonder iets voorders van het ambacht te exerceren”469. Het bestond,

464 Zij was een dochter van Jan Baptist Van der Ouwerhae die op 04/02/1610 in 't ambacht gekomen was
(“onevrij”). Hij (Jan Baptist Van der Ouwerhaer) was op 28/01/1610 in St.-Janskerk getrouwd met Clara
Vranx en Anna was, samen met haar tweelingbroer Ludovicus, gedoopt in St.-Pieterskerk op 06/04/1624.

465 Zij is niet terug te vinden in de parochieregisters, maar Adam Van Colum was op 30/04/1594 in 't ambacht
gekomen, Hans Van Colum op 30/04/1602, jongman Adam Van Cooloom den jonghen op 28/12/1622 en
jongman Jan van Coelen den jonghen op 25/10/1634. Die laatste werd in St.-Romboutskerk gedoopt op
06/02/1605 als zoon van een Adam en Linken Van den Steen, met Hans Van Coolum als peter. Hij trouwde
idd. eerst op 01/07/1648 met Catharina Adriaenssens, uit welk huwelijk drie zonen voortkwamen: weer
een Joannes (D 12/01/1649), Petrus (D 10/02/1651) en Adam (D 04/03/1654); geen Elisabeth te vinden
dus. Huwelijk en dopen gebeurden in de parochie van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle, waar Jan (de oude) Van
Coolen begraven werd op 16/09/1649, met het “Ambacht vande oude cleedercoopers”. Hetzelfde was het
geval  voor  Jan  (de  jonge)  Van  Coolem  op  08/05/1658  (“Oude  Cleercooper  ambacht”).  Toen  op
10/10/1680 in dezelfde kerk Elisabeth, dochter van Petrus, gedoopt werd, was zij meter; vermoedelijk was
zij dus toch een dochter van Jan de jonge.

466 Dit is een zeldzame schrijfwijze voor de vrouwelijke variant van oudekleerkoper: uitdragerse/uitdragerig-
ge/uitdraagsterigge  <Mnl.  ûtedraechster/ûtedragen. Hiervan komt ook 'uitdragerswinkel' of 'uitdragerij'
en uiteraard ook het mannelijke 'uitdrager', maar ze werden bij ons in 't algemeen zo niet genoemd. Deze
benaming voor iemand die gebruikte goederen inkocht en weer verkocht, werd uiteraard afgeleid van 'uit
het huis wegdragen'; zie bijv. VRIES (J., DE) en TOLLENAERE (F., DE), Op. cit., p. 758 of WEILAND (Pie-
ter),  Beknopt Nederduitsch Taalkundig Woordenboek, dl. [4] (R-U), Dordrecht, 1829, p. 449. Volgens B.
Panhuysen was het een typisch vrouwelijk beroep en ze verwees naar B. du Mourtier om duidelijk te ma-
ken dat de uitdraagster nooit huis aan huis handelde, in tegenstelling tot de ongebonden (Noord-Neder-
landse!) oudekleerkoper, die meestal geen vaste woon- en/of verkoopplaats zoals huis of winkel had, maar
met zijn koopwaar op de rug stad en land afreisde, huis aan huis of op straat verkopend en op de verschil -
lende markten handelend; zie PANHUYSEN (B.), Op. cit., p. 240 en MOURTIER (Bianca M., Du), Tweede-
handskleding in de zeventiende eeuw  in  Textielhistorische Bijdragen, 1991, 31, (pp. 39-59) p. 44.

467 Ibidem.
468 SAM, Oudekleerkopersambacht, nr. 24: reg. met de jaarrekeningen van de dekens, 1766-'68/1785-'87, re-

kening door dienende dekens Jacobus Vermeulen en Augustinus Van den Bergh sinds de laatste van 06-08-
1779.

469 Ibidem, in 1780.
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maar het waren uitzonderingen en het was duidelijk met beperkingen.470 Toch durfde al eens
een vrouw haar mondje roeren! Op 14/09/1764 werd 1 gl. 8 st. ontvangen van de weduwe
De Laddersous471,  als  “boete van vier  schellinge  bij  ackorte,  over  iniurie  tegens  de de-
kens”.472 Op 06/11/1764 had de knaap hetzelfde bedrag gekregen voor zijn ronde en om o.a.
deze boete te vragen. Jaren later473 waren ze er nog steeds klachten over, want in de tweede
helft van 1781 werd er 2-3-2 “betaelt in De Craen over de courtresse474 van het gene de We-
duwe De Laddersous hadde laeten vallen over het gene sij goedt vont van het ambacht”.

Het kostenplaatje voor een nieuwe meester was groter dan die 20 of 80 gl. intrede-
geld. We vinden regelmatig vermeld in de ligger dat ze kaars noch plaats kochten. De laatste
systematische notitie daarover was op 05/10/1654, maar met nog uitzonderingen later. Die
plaats was er eentje op de markt475; zo lezen in in 1615 “hije en koecht then platsse op den
mert” en in 1617 “hye en kocht noch kersse noch platse op den mert”. De meeste kochten er
geen, sommige wat later wél. Hetzelfde gold voor het kaarsgeld, zoals bijv. in 1568 gefor-
muleerd “naer der hant heeft hij sijn kersse doen dragen” of in 1570 “naerder hant sijn
kersse gecocht”. Soms kon alleen het kaarsgeld eraf: “sijn kers is betaelt de plaetse niet”
(1592). Later sprak men i.p.v. die waskaars ook van de torse, bijv. in 1695 “de tors gedrae-
gen” of in 1695 “de torsse gedraegen”. Het kwam op hetzelfde neer, maar het was niet hele-
maal hetzelfde: het ging om de koperen toortsen (kaarsenhouders) – die regelmatig moesten
geschuurd werden, ook wel verguld – waarin de waskaarsen (wassche tuyts keerssen) gesto-
ken werden en die voorzien waren van  toors beldekens,  stoecken en  olster rimen voor de

470 In Gent werden bij de commerciële corporaties van de oudekleerkopers, de kaarsengieters en de meerse-
niers heel wat meer meesters-dochters ingeschreven dan bij de weinige andere ambachten die zulks toelie -
ten. In het vroegzestiende-eeuwse Gent maakten de dochters meer dan 1/3de uit van alle ingeschreven
meesterskinderen bij de oudekleerkopers en de kaarsengieters. Zeker nà 1540 steeg het aandeel van de
meesteressen-kopers, want vrouwen werden getolereerd zolang ze zich beperkten tot het verkopen van wa-
ren en handenarbeid tot een minimum beperkt was; zie DAMBRUYNE (Johan), Corporatieve middengroe-
pen. Aspiraties, relaties en transformaties in de 16de-eeuwse Gentse ambachtswereld (Verhandelingen der
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 28), Gent, 2002, pp. 260-262. Hun aandeel
verschilde sterk van stad tot stad, zie .DECEULAER (H.),  Second-hand dealers (…), pp. 16-17. Voor het
hoge aantal vrouwelijke textielverkoopsters, zie AERT (Laura, VAN) en HEUVEL (Danielle, VAN DEN), Sek-
se als sleutel tot succes? Vrouwen en de verkoop van textiel in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden
1650 – 1800  in  Winkeldochters. Vrouwen in de handel en als consument van textiel 1600-2000 (Textiel-
historische Bijdragen, 47), Hilversum, 2007, pp. 7-32.

471 Het gaat hier allicht om Theresia Companie (Theresia Compagnij was op 14/09/1729 getrouwd met Cor-
nelius Laddersous), toen al weduwe van de op 21/07/1742 begraven Cornelius. Toen Isabella De Wit op
30/07/1767 begraven werd, was zij – aldus het parochieregister – immers nog steeds nog de huys vrauwe
van Egidus (Ægidius de Laddersous op de Korenmarkt, die op 06/03/1781 begraven werd als weduwnaar
van Isabella De Wit).

472 Dit en volgende in SAM, Oudekleerkopersambacht, nr. 23: jaarrekeningen van de dekens 1766-'68/1785-
'87.

473 Kort voor haar overlijden, want ze werd op 11/06/1781 begraven (ze kwam “ex Eystenbergh” [Heist-op-
den-Berg allicht]).

474 Gebrek, tekort.
475 Zie SAM, Oudekleerkopersambacht, nr. 11: apostillaire beschikking d.d. 20/09/1609 op een verzoekschrift

van de dekens en gezworenen van het ambacht. Zij hadden van oude tijden op marktdagen hun staanplaats
gehad, eerst op de Grote Markt en daarna op de vliet tussen de Oude en de Nieuwe Bruul, nu door het
stadsbestuur verlegd naar de Veemarkt vanaf het hoekhuis de suusse tot achter de (Onze-Lieve-)vrouwen-
broeders (het klooster der geschoeide karmelieten). Bij ordonnantie van 28 april ll. werd hun plek beperkt
tot vanaf het einde van het huis Van Heynst tot de vrouwenbroeders, wat onmogelijk was met zoveel kra-
men als ze hadden. Ze vroegen dat een afvaardiging met hen zou komen praten en kijken. De apostille
luidde echter: “nihil ut petitur”; ze moesten zich schikken naar de gepubliceerde voorgaande ordonnantie.
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dikwijls door het ambacht betaalde476 tuytsdraegers.477 Dit kaarsgeld was een bijdrage in de
kosten om waskaarsen te branden bij kerkelijke diensten en feesten.478 Ze moesten ook nog
eens 300 gl. op tafel kunnen leggen als borg. In 1672, 1673, 1692, 1693, 1766, 1744 en
1777 vonden we die som letterlijk vermeld (op 01/04/1774 met de frase “heeft alnoch ge-
consigneert ter caemere drij hondert guldens courant gelt voor sijnen borge voor den in-
necoop”). Ook vader en moeder konden borg staan, waarbij de borgakte dan voor een nota-
ris verleden werd. Vanaf 1704 zien we ook ettelijke voorbeelden van nauwkeurig beschre-
ven huizen die als borg gegeven werden, ook met notarisakte, ter waarde van die 300 gl., zo-
als  letterlijk gesteld op 28/11/1777 (“heeft  sijnen borge gestelt  ter concurrentie van drij
hondert guldens op het huys (...)” of op 05/03/1782 (“ende heeft sijnen borge gestelt ten ad-
venante van 300 gls. op seker huys gestaen (...)”). Hoewel het blijkbaar een heel lucratief
ambacht kon zijn, lag ook hier het faillissement op de loer. Zo vermeldt de ligger: “op den
10 desember 1737 is in het ambagh aenveerdt Fransus Gaerneer en bankrodt gevallen in
jaer 1740 soo dat heij geenen meester en is miedt heij geen profe gedaen en heeft”.479

In het derde kwart van de achttiende eeuw kregen zij te maken met de ongeoorloofde
concurrentie van “voddelieden”.480 H. Deceulaer schreef tien jaar geleden al hoe zelfs in ste-
den oudekleerkopersambachten er altijd spelers aan de onderkant van de markt waren, die
aan hun controle ontsnapten. Voddenmannen en -vrouwen hadden een moeilijke relatie met
de officiële ambachten en in Antwerpen, Brussel, Gent en Mechelen was hun actieterrein
beperkt tot enkele kruispunten of straten. Ze probeerden echter voortdurend dat gebied te
vergoten en de kosten om bij overtredingen die goederen in beslag te laten nemen, wogen
niet op tegen de geringze waarde ervan. In Mechelen slaagden zes voddenmannen er in
1760 in om de plaatsbeperkingen af te schaffen. Toen de oudekleerkopers hun goederen in
beslag namen, dienden zij een verzoekschrift in bij de Magistraat om een officiële toelating
te bekomen. Deze wilde die arme mensen een kans geven om de kost te verdienen en stond
hen toe om tweedehandsgoederen te verkopen die niet meer dan 28 stuivers waard waren
(slechts 3 à 4 maal het dagloon van een ongeschoolde arbeider).481 Wij vonden wat meer de-
tails in  de jaarrekeningen van de  dekens.  Een eerste  vermelding laat  ons  weten  dat  op
10/03/1750 al 5 gl. en 5 st. betaald werden aan procureur Buydens, die het ambacht gediend
had “tegen de voddewijven over het afgepant482 goet”. Tien jaar later was het weer prijs. Op

476 Zie bijv. in 1775 voor de Sint-Romboutscavalcade (SAM, Oudekleerkopers, nr. 24: reg. met de jaarreke-
ningen van de dekens 1766/'68-1785/'87): “betaelt aan twee tuytsdraegers ende den cnaep van drij diffe-
rente processien ten teyde van den jubilé, van duysent jaeren vanden H. Rumoldus – 6-15-0 / betaelt aen
reparatie van de riemen vande tuytsdraegers – 0-1-0”.

477 Zie passim in het voormelde reg. (24) en het voorgaande nr. 23 (reg. met de jaarrekeningen  1703/'04-
1763/'66)

478 VERDAM (Jacob), Middelnederlandsch handwoordenboek, 's-Gravenhage, s.a. (1911), p. 288. Dit ambacht
hield er blijkbaar geen apart register van bij; het werd bijgeschreven en aangevuld in de ligger.

479 Dit e.a. citaten maken wel duidelijk dat het taaltje van degenen die de ligger bijhielden niet bepaald op de-
zelfde hoogte stond als wat we in publicaties of ambtelijke teksten uit dezelfde periode lezen. Sprekend
hiervoor is dat in 1730 schoolmeester Van den Vorst 7 stuivers en 2 mijten betaald kreeg voor het inschrij-
ven de de ordonnantie van de heren in hun rol (Oudekleerkopers nr. 23, register met jaarrekeningen van de
dekens, 1703-'04/1763-'66).

480 SAM, Oudekleerkopersambacht, nrs. 23 en 24: registers met de jaarrekeningen van de dekens, 1703/'04-
1763/'66 en 1766-'68/1785-'87.

481 DECEULAER (Harald), Second-hand dealers (…), p. 16. Hij gebruikte als bron de archieven van de Gehei-
me Raad uit de Oostenrijkse Tijd in het Algemeen rijksarchief te Brussel (419 A, 1760).

482 'Panden' was “Gerechtelijk in beslag nemen van de bezittingen van een schuldenaar ter executie” of “Be-
slag leggen op een goed ter executie”; zie PANDEN  in  BOEKENOOGEN (Gerrit Jacob) en LESSEN (Jacoba
Hermina, VAN) (red.),  Woordenboek der Nederlandsche taal, dl. 12, stuk 1 (P-Pletseren), 's-Gravenhage-
Leiden, 1931, (kol. 308-311) kol. 308 en 390. Iemand iets 'afpanden', betekende “op iemands eigendom
door gerechtelijke pandneming beslag leggen” en iemand geld afpanden was “van iemand geld door ge-
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23/03/1760 werden de voddenlieden op de Grootbrug afgepand, met de burgemeester en de
dienaars. Op de eerste en de zestiende was er al kamervergadering gehouden (altijd in her-
berg “De Gyt”) “met den Pollisy heer over de questie tegens de afgepande voddelien” en de
24ste hielden ze daar weer hun kamervergadering over die kwestie en werd beslist aan die
voddenlieden de boete te vragen volgens de rol, mits hun goed te laten volgen. Het pro-
bleem was er niet mee opgelost, want op 4 en 5 mei kwamen ze daar weer bijeen “over de
questie tegens de voddelide met den Pollisy heer en alle de supposten”, de 20ste was er nog
eens “vergaderinge van de supposten over de questie tegens de voddeliden” en op 18 en 21
juni “over de questie tegens de voddeliede met ander saecken”. Bij het stadsbestuur te rade
gaan, volstond blijkbaar niet, want op 27 juli reden Van den Bergh, De Pottuck en Tondeur
met de procureur in een koets naar Brussel om hun probleem met de voddenlieden aan te
bevelen bij de Geheime Raad en vroegen daar bij hun Brusselse collega's een kopie van hun
ordonnantie tegen de voddenlieden. De 30ste lieten ze op het stadssecretariaat het rekwest
tegen de voddenlieden lichten483 en toen het op 8 augustus weer kamervergadering was in
De Gyt werd er beslist verder te procederen in die zaak. Op 15 augustus betaalden ze het sa-
laris van de agent in Brussel i.v.m. hun rekwest, op 19 november griffier Schippers voor zijn
rapport aangaande het proces en zes dagen later consulteerden ze op de ambachtskamer drie
advocaten erover. Kort na Nieuwjaar kwam het voorlopige einde aan de zaak: “Den 9 janua-
ri 1761 is bij volle camer dor den heer Van der hemme als pollisij meester, wederhom bean-
digt alle de afgepande efecten ende vodde aen ider sijn deel van de voddelide volgens sen-
tentie bij prossedure voor de magistraat gevolght als dan verteert op de ambachts camer –
8-14”. Op 18 februari betaalden ze nog het salaris van procureur Mertens “over het desiste-
ren484 van de questie tegens de voddelieden”, op 13 maart dat van procureur Le Clerck en de
16de de onkosten van procureur Quartumon. Het jaar werd nog afgesloten met een betaling
“aen den procureur Neeffs voor sijn verschot ende solaris, over het desisteren in het Pros-
sess tegens de voddelide”. Hoewel het geen erkend ambacht was, bleven die voddenlieden
dus wel bestaan en was het eerder een zaak van af en toe hun boekje te buiten gaan. Zo le-
zen we iets na half maart 1767: “ontfangen van de afpandinge van eenen justacorps485 van
de voddelien daer voor geaccordeert voor de boete – 3-0-0”. Ergens in 1776 werd er 1 gl.
“ontfangen van den overschot van twee baeten van den voddeman G. Verbist en Cornelis”
en 7 st. “betaelt aen den cnaep eene ronde over de voddelieden”. Het waren slechts arme
mannen en vrouwen die ook een schamele boterham probeerden te verdienen in een poging
door de mazen van het strenge net der ambachten te glippen, maar 't was buiten de waard
gerekend. Het zou nog drie decennia duren voor de markt vrij werd en privileges dienden
verdedigd te worden. Uiteindelijk had dit hele proces het ambacht ver over de 400 gl. ge-

rechtelijke pandneming innen, zich zelf betalen uit den verkoop van in beslag genomen panden”; zie AF-
PANDEN  in  VERWIJS (Eelco) en VERDAM (Jacob), Middelnederlandsch woordenboek, dl. 1, 's-Gravenha-
ge, 1885, kol. 257.

483 Lichten van goederen betekende hetzelfde als “ze panden, er beslag op leggen”; zie VERWIJS (Eelco) en
VERDAM (Jacob), Middelnederlandsch woordenboek, dl. 4, 's-Gravenhage, 1899, p. 479. Dat was dan lich-
ten “Van geld en goed, in geval van beslaglegging en derg.”; zie onder LICHTEN  in  HEINSIUS (J.) (red.),
Woordenboek der Nederlandsche taal, dl. 8, stuk 2 (LICHT-LYRISME), s-Gravenhage-Leiden, 1924, kol.
1976. Men sprak ook van het lichten “8. Van iets waarop men rechten kan doen gelden, in het bijzonder
iets dat zich in zekere bewaring, in handen van een autoriteit en derg., bevindt. Het opvorderen en zich
doen afgeven.” (ibidem, kol. 1975) of het werd gebruikt “9) In een toepassing die zich bij de onder 8) ge-
noemde aansluit, van officieele [sic] bescheiden die in een archief berusten, afschriften of uittreksels daar-
van, die men zich doet afgeven” (ibidem, kol. 1977), zoals men “Een vonnis lichten” kon (ibidem, kol.
1978).

484 Het niet langer voortzetten van het proces.
485 Een knielange mantel.
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kost, maar “recht” was geschied… Ze procedeerden niet alleen tegen andere ambachten en
vice versa (zoals hierboven beschreven), maar ook tegen notarissen die allerhande tweede-
handsgoederen  verkochten  (bijv.  oude  tonnen  in  een  brouwerij  in  1782)486 of  tegen  de
Crancken (de Infirmerie) op 't Groot Begijnhof die bedden verkocht hadden (06/04/1761).
Een voorbeeld van hoe goederen “gearresteerd” (in beslag genomen487) werden bij overtre-
ding, lezen we in de jaarrekening 1781-'83488: “11 september 1781 betaelt aen twee officie-
ren  ende aen den commies  van de  Nekerpoel  poorte  over  het  arresteren  van een  oude
schappreije verkocht door den craemer Potemans in de Beffe straet – 1-7”.

Dit probleem was amper opgelost, als zich in 1769 weer een ander gevaar aandiende
dat tien jaar lang zou aanslepen. Het draaide allemaal rond een blijkbaar nogal opstandige
familie binnen de oudekleerkopers: de Verheyens, die minstens drie generaties in het am-
bacht zaten. Het is onzeker of hun verhaal begon met Addriaen Van der Hyeden, die op
01/12/1693 in het ambacht kwam. Tien jaar eerder (op 09/12/1683) was er een Adrianus
Verhijen getrouwd met Gertrudis Roers in St.-Janskerk, maar daar konden we verder niks
van vinden. Wél zeker zijn we van Machgiel Verheyen die op 22/09/1711 in het ambacht
kwam. Het gaat hier allicht om de Michael Vander Heijden die op 02/08/1683 in St.-Rom-
boutskerk gedoopt was, als zoon van Engelbertus en Catharina Goevaerts.489 Hij trouwde
(Michael Verheijen) op 18/02/1704 in St.-Romboutskerk met Catharina Brabant en werd de
vader van Franciscus.  Tussen 1708 en 1712 zijn ze naar de Hanswijkparochie verhuisd,
maar Franciscus Joannes Egidius Verheijen werd nog thuis gedoopt op 05/03/1706 in de St.-
Romboutsparochie. Franciscus Verheyen vinden we terug als hij op 25/06/1729 in het am-
bacht komt, de eed aflegt en als borg zijn derde deel van een huis in de Hanswijkstraat naast
de “Crieckhoedt” stelt. Hij was een week eerder getrouwd490 en  hertrouwde491 in 1761 492.
Franciscus Verheijden overleed op 05/03/1795 (zogezegd 90 jaar oud493, eigenlijk exact 89)
en werd twee dagen later begraven in de Hanswijkkerk als kleinlijk. Zijn zoon494 Jan Anthon
Verhijen kwam op 20/11/1767 in het ambacht als vrijmeesterszoon en betaalde daarvoor dus
20 gl., plus 300 gl. courant geld als borg. Diens oudere broer Cornelis Verheyen werd eerst
op 01/04/1774 (hij was er toen al 42495) in het ambacht ontvangen als vrijmeesterszoon (hij

486 In 1766 en '71 trachtte een groep van notarissen in Mechelen het recht te bekomen om huishoudgoederen
te verkopen die moeilijk als tweedehands konden beschouwd worden, zoals hout, levende dieren of land-
bouwproducten; zie DECEULAER (Harald),  Second-hand dealers (…), pp. 19-20 (weer gehaald uit de ar-
chieven van de Geheime Raad uit de Oostenrijkse Tijd in het Algemeen rijksarchief te Brussel: 419 A,
1771).

487 Zie VERDAM (Jacob), Middelnederlandsch handwoordenboek, 's-Gravenhage, s.a. (1911), p. 45.
488 SAM, Oudekleerkopers, nr. 24 (reg. met de jaarrekeningen van de dekens, 1766/'68-1785/'87): rekening

door dienende dekens Jacobus Vermeulen en Augustinus Van den Bergh sinds 27-7-1781 tot 26-7-1783.
489 Die ouders Engelbertus Vander Heijden en Catharina Goevaerts waren op 01/12/1679 getrouwd in St.-

Romboutskerk (getuigen: Henricus Goevaerts en Petrus Vander Heijden).
490 Franciscus Verheijden huwde Margareta De Wael op 19/06/1729 in St.-Romboutskerk.
491 Zijn eerste echtgenote was op 26/10/1758 begraven in de Hanswijkkerk.
492 Franciscus Verheijen huwde Joanna Maria De Bie op 05/04/1761 in St.-Janskerk. Ze kregen nog twee kin-

deren, die in de Hanswijkkerk gedoopt werden (eerst Anna Catharina – waarvan Anna Catharina De Wael
meter was – op 24/10/1761 en Cornelius op 14/04/1765).

493 “ætatis nonaginta annorum”.
494 Joannes Antonius Verheijen werd op 16/01/1744 gedoopt in de kerk van O-L-Vrouw van Hanswijk als

zoon van Franciscus en Anna Margarita De Wael (zijn tweede voornaam verwees naar zijn peter Antonius
Cabaij).

495 Hij was de Cornelis Verhijen die op 04/02/1732 in de Hanswijkkerk gedoopt werd als zoon van Franciscus
en Anna Margarita De Wael, met Cornelius Du Pré als peter [niet – die was nog te jong bij de intrede in
het ambacht in 1774 – zijn halfbroer Cornelius Verheyen die op 14/04/1765 in de Hanswijkkerk gedoopt
werd als zoon van Franciscus en Joanna Maria De Bie, met een andere Cornelius Verheyen (zijn halfbroer)
als peter].
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betaalde eveneens 20 gl. intredegeld – zijn ambachtsgeld werd ontvangen op 16/04/1774 –
plus 300 gl. courant geld als borg)496 en had reeds twee zonen van zijn eerste huwelijk497, die
onvrij waren. Een opstandige familie zeiden we en dat blijkt al wanneer het ambacht in actie
moet komen tegen een ongeoorloofde straatwinkel498 van de 'zoon van Verheyen', die nie-
mand anders kan geweest zijn dan Franciscus, vader van Cornelius en zelf zoon van Mi-
chael. Het staat in de rekening van 06/10/1728 tot 30/01/1730 en hij was op 25/06/1729 in
het ambacht gekomen, dus allicht was dit gebeurd net voor hij toch maar het intredegeld be-
taalde (hij wordt immers “Verheyens soon” genoemd, i.p.v. zelf met voornaam als meester
genoemd te worden). In het jaar waarin zijn zoon Cornelis in 't ambacht kwam (1774), stond
ook in de rekening: “Nota dat Cornelis Verheijen heeft gerefuseert de tuytsche te dragen
ende den draeger te betaelen vermits hij de rolle niet hadde horen lesen – ”.499 Het waren
blijkbaar de minder welgestelde leden, die protesteerden tegen de bestaande regels en struc-
turen die hen teveel beperkingen en verplichtingen oplegden, terwijl de rijkere leden de gro-
te winsten konden “binnenroepen”. De reactie kwam er met een poging tot invoering van
het stokhouderschap500 of de 'gemene roep' door Cornelis en co. Uit de rekeningen blijkt dat
er een resolutieboek aangekocht werd (op 08/05/1760 bij Jegers), dus zoiets is er zeker ge-
weest, maar het is niet bewaard gebleven. Dit onderwerp kan allicht nog verder onderzocht
worden via de lokale en centrale archieven, maar dat was voor ons echt niet meer mogelijk
als we dit project wilden afgerond krijgen501. Het is nog niet helemaal duidelijk, doch alle
informatie die wij hier geven komt dan ook maar uit het register met de jaarrekeningen van
de dekens.502 Hun lijdensweg begint in 1769, wanneer Cornelis Verheyen er 37 is en zijn va-
der Franciscus 63. Op 26 augustus werd er voor 3 st. verteerd door “mijndeken503 Pottuck en
Laurijs in het ront gaen van de heeren over het stockhouderschap”. Op 1 september gingen
de heren Notaerts en [allicht Jacobus, toekomstig deken] Vermeulen naar Brussel om hun
agent te spreken en elf dagen later werd er betaald voor de papieren die de Brusselse nota-
rissen hun gestuurd hadden. Op 5 en 6 oktober trokken die twee weer naar Brussel “tot het
opsoecken van vrienden voor het stockhouderschap”. Van 15 tot 17 oktober was het koppel

496 Zie naast de Ligger (Oudekleerkopers, nr. 21) ook de jaarrekening (in Oudekleerkopers, nr. 23).
497 Cornelius Verheyen was op 21/10/1756 in de Hanswijkkerk getrouwd met Lucia Van Tildt,  maar zijn

vrouw was daar reeds op  op 17/ 07/1772 begraven (Lucia Van Thilt). Hij hertrouwde daar met Anna Ma-
ria Gellens op 07/01/1774 en overleed op 10/04/1785 in de parochie van O-L-Vrouw-over-de-Dijle op 53-
jarige leeftijd (50 volgens de pastoor: “ætatis quinquaginta annorum”) en echtgenoot van Anna Maria
Gellis.

498 SAM, Oudekleerkopers, nr. 23 (reg. met jaarrekeningen van de dekens, 1703/04-1763/66): “Item voor et
af nemen met de dienaers oft stadts officiers over Verheijens soons goet met et welck hij publick op et
straat winckel quaem te houden aen gegeven – 2 gl. 8 st.” / “Item aen Verheyens soon gesonden eenen
schepen knaep voor et in nemen oft et laten van winckel te houden gegeven – 3 st.”.

499 SAM, Oudekleerkopers, nr. 24 (reg. met jaarrekeningen van de dekens, 1766/'68-1785/'87).
500 In andere steden was dit de algemene naam voor de veilingmeester en was het een (verpacht) openbaar

ambt i.p.v. dat ze tot een ambacht/gilde behoorden; zie BRABANT (L.), Tweedehandsmarkten (…), passim.
501 In onze lokale archieven via de registers van de resoluties en van de ordonnanties van de Magistraat, de

stadsrekeningen en misschien die van de rechtszaken voor de schepenen; in het Algemeen Rijksarchief
Brussel in de archieven van de Geheime Raad en de Rekenkamer.

502 SAM, Oudekleerkopers, nr. 24: reg. met jaarrekeningen van de dekens, 1766/'68-1785/'87.
503 Zij waren geen dienende dekens (van 25-11-1768 tot 12/11/1771 waren dat Joannes Van den Bergh en Pe-

trus De Barius), maar ouderdekens (gewezen dekens). Over de macht van de ouderdekens, zie KEYZER

(Maïka, DE), Opportunisme, corporatisme en progressiviteit. Conflicten en vertogen van corporatieve be-
langengroepen in het stedelijk milieu van het achttiende-eeuwse Mechelen  in  Tijdschrift voor Sociale en
Economische geschiedenis – The Low Countries Journal of Social and Economic History , dl. 7 (2010), nr.
4, pp. 3-26, [on line], <https://www.tseg.nl/articles/10.18352/tseg.400/galley/400/download/>, (opgehaald
op 11/04/2018), passim.
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weer weg “met mijnheer Sadelaer om te spreken mijnheer den raedtheer Limpens504”. Het
was duidelijk een zaak die op regeringsniveau diende beslist te worden. Wat in 1775 in en
voor Brussel gebeurde, werpt meer licht op de zaak. Op 3 juli waren daar voorwaarden505

uitgevaardigd voor het verpachten506 van de publieke verkopingen, wat op 4 september ge-
beurd was, voor een periode van 10 jaar, aan Martin Anoul. Voor een publieke verkoping
met  verhogingen  mocht  niemand  anders  gebruikt  worden!  De  uitgever  stipte  nog  aan:
“NOTA. Daer zyn tweederlye Stokhouders, eenen die Haere Majesteyt steld in Haere Reke-
ning-kamer‚ en eenen die door het Magistraet aengesteld word.” Art. 8 maakt duidelijk (in
tegenstelling tot de vorige bewoording) dat de term stokhouder een functie was, onderschei-
den van die van de pachter: “VIII. Daer zal eenen Stokhouder zyn die den Stok zal houden,
ende roepen de hoogingen ende verhoogingen, en twee Schryvers om de Controlle te hou-
den, die den Pachter zal mogen te verkiesen, noemen ende aenstellen ор aggreatie van die
van de Reken-kamer, die insgelykx hunnen eed zullen doen in handen van de Gecommitteer-
de der Reken-kamer, dat sy wel ende getrouwelyk hunne employen zullen bedienen.” Het
maakt duidelijk waarom ze op 25/10/1769 drie leningen (aan een rente van 3-10-0 “par cen-
te”) aangingen, ten bedrage van 3500 en tweemaal 1166-13-1 gl., “dese drij renten gelicht
tot afweiringhe van het stockhouwerschap van sekere Cornelis Verheijen” [die eerst in 1774
in 't ambacht kwam]. Op 12 november trok Vermeulen opnieuw naar Brussel om te informe-
ren naar het stokhouderschap, op 3 december werden de drie advocaten De Sadelaere, Stas-
sart en Degison geconsulteerd en op die derde plus vierde december gingen (ouder)deken
Franciscus De Barius en Vermeulen naar Brussel met advocaat Degison om zich over de
zaak te informeren. Het vervolgt in de vroege lente van 1770 als op 5 maart ouderdeken De
Barius met de (suppoosten) Vermeulen en Laureys nog maar eens opnieuw naar Brussel
trekt om naar het stokhouderschap te informeren en er acht dagen later “in den Spiegel met
de heeren advocaten Rauvoet, Stassart, ende Gison over de rescriptie tegen den stockhou-
der” geconsulteerd werd. De onkostenposten volgen nu nog even snel na mekaar: op 25
maart werd 75 gl. betaald “aen den procureur De Bocq over sijne honoreiren verdient tegen
den stockhouder” en op 6 april gingen Vermeulen en Laurys met advocaat Gison weer naar
de hoofdstad “over affeirens van den stockhouder”. Op 20 april reden De Barius, Vermeu-
len, Laurys en De Vré met een koetsier een andere richting uit: naar Leuven om dhr. Vogels
te spreken, die op 10 mei nog een stuk gerookt vlees en drie saucissen toegestuurd kreeg
(het is niet zeker of dit iets te maken had met het stokhouderschap, maar het past wel in het
rijtje). Vermeulen, Laurys en ouderdeken De Barius gingen op 26 april nog maar eens naar
Brussel met advocaat Gison “om requeste te presenteren aen den prins tegen den stock-hou-
der”. Het vertraagt nu een beetje met nog slechts twee zomerse informatierondes over het

504 Ange Charles Ghislain Joseph Limpens de Schevemont, die toen (sinds 13/10/1764) auditeur bij de Re-
kenkamer was en later (vanaf 13/06/1773) raadsheer in de Raad van Financiën werd; zie LEFÈVRE (Jo-
seph),  LIMPENS (Ange DE)  in  Biographie Nationale, dl. 30 (supplement, dl. 2, afl. 1: ABATTUCCI-
HANSSENS), Brussel, 1958, kol. 519-522.

505 Die “Conditien Der Verpachtinge, van de publique Geprivilegeerde Venditien, van den 4. September 1775.
voor den tyd van 10. jaeren, waer van Pachter is  Martin Anoul” (van Brussel) werden gepubliceerd in
Den Vlaemschen indicateur ofte  aen-wyser  der  wetenschappen en vrye-konsten,  jg.  1779, nr.  16 (zat.
17/04/1779), pp. 242-247.

506 In een studie die meer op de goederen gericht is, leggen de auteurs uit dat de lokale veilingmeester oor-
spronkelijk een vast salaris had voor zijn activiteiten, maar nadat de lokale autoriteiten  in de loop van de
zeventiende en achttiende eeuw dit ambt verpacht hadden, had de stockslager een zekere vrijheid gekregen
om een vast percentage van de verkochte goederen als loon te vragen; zie DAMME (Ilja, VAN) en VERMOE-
SEN (Reinoud), Second-hand consumption as a way of life: public auctions in the surroundings of Alost in
the late eighteenth century  in  Continuity and Change, jg. 24, afl. 2, Cambridge, 2009, (pp. 275–305) p.
302.
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stokhouderschap: op 23 juni gaan Vermeulen en Laurys ervoor naar Brussel en op 16 augus-
tus vergezelt ouderdeken De Barius Vermeulen en advocaat Gison. We vermeldden hierbo-
ven reeds drie zware leningen, maar op 18 en 19 juli en 11 september werden er weer drie
leningen aangegaan voor resp. 1400, 1166-13-1 en 1866-13-1 gl., “dese renten gelicht om te
blussen de rente van vijf duysent guldens wissel in het seminarie welcke gelicht was tot het
afweiren van den stockhouder”. In de winter trekken De Barius en Vermeulen nog een laat-
ste keer dat jaar met advocaat Gison naar Brussel en wel van 16 tot 20 november, “over het
stockhouderschap dat sonder onse kennisse geraporteert was”. De 27ste word er  door Mer-
ten Allar nog een brief naar de hoofdstad 'gedragen' en dan wordt het even stil, maar in de
lente van 1771 is het weer zover,  want dan (s.d.,  maar de vorige onkostenpost was van
27/03/1771) wordt ene Giel De Goij betaald “om Merten Allaer naer te rijden die naer
Brussel eenen brief was gaen draeghen”. Op 12 april ging Vermeulen zelf informeren naar
het rapport over het stokhouderschap en dan horen we er niks meer over tot het prille begin
van het volgende jaar: “6 januari 1772 betaelt in den Haesewint, over verteer van eene
conferentie gehouden aengaende het stockhouderschap, over eenen brieff  ontfangen van
den agent tot Brussel – 1-19-2”. Ondertussen waren Jacobus Vermeulen en August Van den
Bergh dienende dekens geworden (van 12-11-1771 tot 26/04/1783). Ergens in mei of juni
betalen ze 6 stuivers “aen het lichten van de apostille over het eclercissement van den 36.
art. der rolle”. Iets na 8 juni kostte het nog 10 gl. 17 st. “aen veerteer ende voituere met den
heere advocaet Gison op de reyse naer Brussel om den heere Rapporteur Grispeer507 te
spreken over de saecken tegens den stockhouder”. 't Is nu weer wachten tot het begin van
het volgende jaar voor we het woord een laatste keer tegenkomen: “22 januarij 1773 naer
Brussel geweest met den heere advocaet Gison ende Augustinus Van den Bergh over de af-
feirens vande saecke raekende het stockhouderschap met de voituere – 16-9”. 't Zal hem niet
gelukt zijn en op 01/04/1774 komt Cornelis Verheijen dan maar in 't ambacht, maar blijft
nog enkele jaren voor onrust zorgen, al heette het nu ook “roep in het gemeyn”. Op een niet
nader bestemde dag in 1774 werd 0-10-2 “betaelt aen Sr. Vanden Bossche voor het copieren
der requeste ende stucken annex gepresenteert door Cornelis Verheijen ende consoorten tot
het becomen van den roep in het gemeijn”. Op 22 september van dat jaar ondernamen die-
nende deken Augustinus en ouderdeken Jan Van den Bergh een reisje naar Lier “tot het ne-
men van declaratie op wat maniere den loon van de oproepers daer was gereguleert om te
dienen tegens de geteekende van de gene die den roep wilde in het gemeijn hebben”. Dat
vergelijken was niet ongewoon; zo hadden ze zelf bijv. op 17/09/1764 aan de dekens van het
oudekleerkopersambacht  van  Leuven  een  declaratie  uit  de  rolle  gegeven.  Ergens  einde
1774-begin '75 werd een kamervergadering bijeengeroepen “om te resolveren tot antwoort
over de requeste gepresenteert tot becomen van den roep in het gemeyn door C. Verheijen
met consoorten”. Ouderdeken Jan Van den Bergh gaat op 5 maart 1775 nog maar eens “met
de voiture” naar Brussel “tot het presenteren van eene requeste a la filasse des memoires in
den priveën Raede, tegens de requeste van Cornelis Verheijen met consoorten tot het afwe-
ren vanden roep in het gemeyn”. 't Blijft nu weer even stil tot het najaar, wanneer op 6 okto-
ber van dat jaar aan dhr. Dotrenge, hun agent te Brussel, 79 gl. uitbetaald wordt “voor de-
voiren en verschot gedaen in de saecke tegens Cornelis ende Franciscus [zijn vader, want
hij had geen broer Frans]  Verheijen over het stockhouderschap &a. volgens quitantie als
oock in de saecke tegens de notarissen”. In de zomer van 1776 (juli of augustus) werd er
nog eens beraadslaagd met advocaat Gison en dan blijkt eerst enkele jaren later dat Cornelis

507 Eén van de rapporteurs van de Jointe voor Beden en Besturen in vaste dienst, met de graad van auditeur
van de Rekenkamer; zie DEGRAEVE (Matthijs),  ‘Ten contentemente van het gemeynte’. Discoursanalyse
van fiscale belangenbehartiging in het kader van de Brugse Generale Vergadering (1760 -1792) . Onuitge-
geven masterproef Geschiedenis RUG, Gent, 2014, p. 25
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precies zelf in de problemen zit, want rond mei 1778 lezen we: “betaelt eene ronde tot het
convoceren van de crediteuren van Corn. Verheyen – 0-7 / betaelt aen de crediteuren van
Cornelis Verheyen volgens quittantie – 186-5-1”. Op 't einde van dat jaar wordt procureur
Adriani nog uitbetaald “voor het rapport in de saecke tege C. Verheyen” en rond februari
1779 advocaat Oosdijck “over honoraire verdient in de saecke tegens C. Verheyen”. Het
laatste dat we erover vonden, was dat eind 1781-begin '82 advocaat Gison 173 gl 5 st. uitbe-
taald kreeg “in volle voldoeningen den staet van sijne honoraire gemaect in de saecke te-
gens Corn. Verheijen over het stock houder schap in het gouvernement”. Stadsroepers waren
er hier langer, alsook problemen ermee, want we lazen nog in het rekeningboek: “Den 6
april 1761 over de questie tegen de Stadts Roepers over den coopdagh van Bosman, betaelt
aen  clijne oncosten  samen –  1-9-0”.508 Jacobus Vermeulen  verkreeg op 06/11/1781 van
communemeester Van de Venne “het roeperschap van de stadt”, waarvoor hij 200 gulden
had moeten betalen. Er waren drie concurrenten, zodat men met een teerling bepaald had
wie het roeperschap zou verkrijgen; Vermeulen gooide een zes, nadat hij een vier had ge-
worpen en won aldus.509

Een aardigheidje is nog dat de oudekleerkopers de figuren van het Rad van Avontuur
aankleedden en monteerden bij de cavalcades. We vonden dat in hun jaarrekeningen: “Item
aen mendeken De Visscher ende van Jan Batitst Van Rijmenant voor het monteren van het
Radt van avontueren ende verteirt int accorderen ende besoecken samen – 22-7-0”510 [voor
de door de oratoren op 03/07/1730 ingerichte cavalcade n.a.v. de 100ste verjaardag van hun
(overname der) Grootschool]; “Den 23 dito [23/01/1765] aen deken Pottuck, door sijne ver-
schotten gedaen aen het Rat van avonturen (...)”511 [in 1763 hadden de jezuïeten de Hans-
wijkcavalcade georganiseerd]; “den 14. julij 1775 betaelt aen Louis De Visscher voor het
kleden der figueren van het Radt van avontueren voor het duysent jaerighste jubeljaer van
den H. Rumoldus volgens quitantie – 35-0-0”512 [in 1775 organiseerden de oratoren de Sint-
Romboutscavalcade].

Het was ook een algemene regel bij de Bergen van Barmhartigheid dat zij een verko-
per of roeper van de verjaarde panden hadden.513

Wat in Brussel gebeurde in 1818 had een equivalent in Mechelen, maar het was niet
bepaald hetzelfde. In de zitting van 09/12/1817 stelde de raad, op de hoogte gebracht van de
toelating van de koning, een commissie samen om een ontwerp van zo'n reglement op te
stellen. In de zitting van 24/12/1817 zette die commissie haar ideeën uiteen voor de uitvoe-
ring van het besluit van de koning van 19 oktober en een maand later, op 26/01/1818, vaar-
digde de raad een reglement uit  “pour restreindre les ventes publiques de marchandises
neuves & manufacturées qui se font dans les Villes au detriment des detaillans”. Zij hield
daarbij ook rekening met de eerste paragraaf van een politieordonnantie van de stadsmagi-
straat d.d. 20/06/1719, die aan de oudekleerkopers verbood om allerlei stoffen of andere ge-
fabriceerde  goederen  te  verkopen,  in  welke  vorm dan ook.  Door  het  nieuwe reglement
mochten nieuwe en gefabriceerde goederen bij openbare verkoop in de stad, in de huizen
van de uitdragers of elders, nog slechts per lot verkocht worden. Alle mogelijke stoffen e.a.

508 SAM, Oudekleerkopers, nr. 23 (rekeningboek 1703/'04-1763/'66).
509 Zie JEUGHT (François, VAN DER), Maria Anna Petronilla Vermeulen (...), pp. 19-20 (uit zijn Dagboek, p.

11)
510 Ibidem, rekening van Machiel Laddersous en Cornelis Du Pre de jonge 30/01/1730-05/10/1730.
511 Ibidem, rekening door J. B. Tondeur en C. Pottuck 11/11/1763-17/02/1766.
512 Ibidem, rekening door Jacobus Vermeulen en August Van den Bergh (deden dienst van 12-11-1771 tot

26/04/1783).
513 SOETAERT (Paul), De Bergen van Barmhartigheid in de Spaanse, de Oostenrijkse ende de Franse Neder-

landen (1618-1795) (Gemeentekrediet van België. Pro Civitate. Historische uitgaven. Reeks in -8, 67),
Brussel, 1986, p. 141.
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goederen (linten, kant, kousen, handschoenen, porselein, glaswerk, ijzerwaren, etc.) werden
is en zijn vader Frans opgesomd. Dergelijke verkopen moesten vier dagen op voorhand aan
het stadssecretariaat aangekondigd worden. De straffen bij overtreding waren degene die
voorzien waren in 1719, toegepast volgende de huidige wetgeving. Uitgezonderd van die
beschikkingen  waren  de  openbare  verkopen  van  de  Berg  van  Barmhartigheid,  die  van
sterfhuizen en degene bij stopzetting van een handel van inwoners. Toch moesten de roepers
of  directeurs  van  die  drie  laatste  categorieën  ook  vier  dagen  op  voorhand  het  College
verwittigen, opdat deze de eigendom van de te verkopen goederen zou kunnen vaststellen.514

Het bleef hier dus beperkt tot wat de koning voorzien had: het regelen van de verkoop van
nieuwe en gefabriceerde goederen, niet de tweedehandsverkoop!

Mechelse roepers, verkoopsdirecteurs en roepzalen515

Wij hebben bewust weinig aandacht besteed aan de kunstveilingen, zoals juist speci-
fiek gedaan werd voor Antwerpen en Brussel; dit is geen losstaande studie, maar een para-
graaf uit de inleiding van onze inventaris en in het licht daarvan beperkt tot de catalogi van
tweedehands-boekverkopingen, omdat daar ook manuscripten van Mechelse kronieken aan-
geboden werden. Het geeft wel een iets ander beeld: in de achttiende eeuw was hier zo geen
specialisatie als in de grotere steden; de betere oudekleerkopers hadden een officieus mono-
polie op de boekverkopingen, maar ze verkochten ook huisraad e.d. (cfr. de weekbladadver-
tenties). In de negentiende eeuw komen er roephuizen die we via de catalogi hoofdzakelijk
kennen van boekverkopingen, maar we weten van bijv. De Blauw dat daar ook andere zaken
verkocht werden. Niet van alles werden catalogi gemaakt en alleen van boeken en kunst
werden die bewaard door enkele gespecialiseerde handelaars. Toch lieten ze ons toe om een
vrij gedetailleerd beeld op te roepen van het wereldje der Mechelse516 “oudboekroepers”, om
even een neologisme te gebruiken.

Ons oudste spoor is de verkoop op 20/08/1686 e.v. van de boeken van wijlen Antoni-
us Elseners, deken en pastoor van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle, “in  Ædibus A. Bossaert in
platea vulgo de Kerkck-hof straet”.517 Het is mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat er ook in

514 SAM, Notulen van de gemeenteraad, reg. 32 (zittingen Regerings-raad 12/09/1817-29/10/1818), fol. 15r°,
24v°-25r° en 33r°-35v°.

515 Er zullen misschien nog meer roepers en zeker meer verkopingen te vinden zijn d.m.v. een volledig na-
zicht van het Wekelyks Bericht voor de Provincie van Mechelen en latere bladen, maar dat viel echt buiten
het bestek van deze inleiding, waarvan deze paragraaf  in hoofdzaak gebaseerd is op de geraadpleegde ca-
talogi van de boekenverkopen (vnl. uit onze Erfgoedbibliotheek plus die van De Bruyne). We raadpleeg-
den als steekproef – om toch voor het AR een vollediger overzicht te hebben – slechts het Wekelyks Be-
richt van 1776, '81, '82, 1789-'93 en '95-'97 (verschenen vanaf 1773, was het vanaf juli 1788 – met opvol -
ging door de zoon –  meer een nieuwsblad geworden i.p.v. dat het louter allerlei aankondigingen doorgaf;
in de Franse Tijd vielen de gemengde berichten weg en kreeg het blad opnieuw het oude karakter. Cfr.
ROO (R., DE), Tentoonstelling in het stadsarchief Mechelen. Mechelse bladen van 1773 tot 1950  in  De
Gulden Passer.  Driemaandelijksch bulletijn van de vereeniging der Antwerpsche bibliophielen,  jg.  28,
Antwerpen, 1950, pp. 145-146.). Er stonden overigens heel weinig boekenverkopingen in.
De meeste aanvullende gegevens komen uit de parochieregisters, akten van de Burgerlijke Stand en de
volkstellingen/bevolkingsregisters.

516 Er zijn ook verkopingen in Brussel, Antwerpen, Leuven en Gent geweest, waarvan de catalogi van pas
kwamen voor deze inventaris, maar we behandelen alleen de Mechelse in dit overzicht.

517 [(SAM, M 2451 (a)]  Catalogus varior. in quavis facultate librorum, quondam R.di Amd. ac eruditissimi
Domini D. Ant. Elseners, S.T. L. Eccles. Coll. D. V. Mechl. Decani et pastoris. Quorum auctio habebitur
Mechliniæ die 20. & sequentibus Mensis Augusti 1686. horâ nonâ ante & 2. post Meridiem, in Ædibus A.
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Mechelen – net als bijv. in Antwerpen – al veel eerder openbare boekverkopingen plaats-
vonden. Al in de zestiende eeuw verkochten de oudekleerkopers al boeken uit sterfhuizen,
ongeacht hun staat, net als de rest van de inboedel. We weten dat omdat in 1570 Jan Myns-
heren met vier andere boekhandelaars hun beklag deden over deze volgens hen onrechtmati-
ge situatie en de wetgevende macht om maatregelen vroegen, al kennen we de beslissing
niet. Boekbinders – die in een stad als Mechelen daarvan alleen niet konden leven – combi-
neerden hier normaliter hun werk met het kopen en verkopen van boeken, al dan niet twee-
dehands en kochten dus ook regelmatig boeken uit sterfhuizen op om ze, al dan niet op-
geknapt, verder te verkopen. Al van begin zestiende eeuw kochten boekverkopers en perka-
mentmakers boeken op inboedelverkopen.518 Misschien is dat de reden dat we geen gedrukte
verkoopscatalogi hebben van vóór eind zeventiende eeuw, omdat ze dus gewoon nog niet
afzonderlijk verkocht werden en al zeker de oudekleerkopers nog geen officieus akkoord
hadden kunnen maken met de boekverkopers om respectievelijk als roeper en specialist op
te treden. Misschien werden er wél al eerder catalogi voor gedrukt, alleen stuiten we voor
het  onderzoek  daarnaar  op  de  onneembare  hindernis  van  het  slecht  bewaren  der  ver-
koopscatalogi (in kleine oplage, erg kwetsbaar en slechts beperkte informatie biedend) en
vóór de boekdrukkunst een betaalbaar communicatiemiddel werd voor zo'n vluchtige aange-
legenheid, hebben we al helemaal niets. Er zijn wel schaarse lijsten van boeken in een nala-
tenschap, maar daarmee weten we nog niet waar en door wie ze (eventueel) verkocht wer-
den. De geschiedenis ervan zal dus wel ouder zijn, maar voor de geschiedschrijving moeten
we nu eenmaal afgaan op het beschikbare bronnenmateriaal en de eerste advertenties ver-
schijnen ook niet voor het einde van de achttiende eeuw519. We moeten het dus stellen met
het beperkte aantal – we komen met onze twee handen net niet toe – die ons overgeleverd
zijn uit het laatste kwart van de zeventiende eeuw.520 Die andere vermelden echter geen

Bossaert in platea vulgo de Kerck-hof straet, Mechelen, 1686.
518 PROOT (Goran), Boekdistributie en boekconsumptie in Mechelen vóór 1800  in  Gedrukte Stad. Drukken in

en voor Mechelen 1581-1800 (Tentoonstelling 16/10/2011-16/01/2011 Mechelen. Stedelijke Musea Sche-
penhuis), Mechelen, 2010, (pp. 52-85), pp. 58-59. Zie ook de bibliografie op pp. 121-123.

519 Dat verhaal begint eerst in 1773 met de verschijning van het Wekelycks Bericht voor de Stadt ende Provin-
cie van Mechelen van drukker J. Fr. Van der Elst; zie o.a. ROO (René, DE), Tentoonstelling in het stadsar-
chief Mechelen. Mechelse bladen van 1773 tot 1950  in  De Gulden Passer. Driemaandelijksch bulletijn
van de vereeniging der Antwerpsche bibliophielen, jg. 28, Antwerpen, 1950, pp. 145-146.

520 [SAM, M 2447 (a)] Catalogus Librorum Consultissimi Domini D.ni Joannis Herla dum viveret In Magno
Concilio Regis Juris-Consulti Peritissimi, Quorum Auctio publicè habebitur in Domo Mortuaria, ejusdem
sita in Platea (vulgo dicta) de Wolle-merckt, Die 27. Julii 1676, Mechelen, 1676; [SAM, M 2448 (a)] Ca-
talogus Librorum Caroli le Gay In hoc Magno Concilio Procuratoris Qui vendentur Auctione publicâ in
ejusdem domo mortuaria, sita in platea vulgò dicta de Leir-merckt Die 30. Septembris 1676 , Mechelen,
1676; [SAM, M 2458 (a)] Cathalogus instructissimæ bibliothecæ quondam Pernobilis & Amplissimi Do-
mini Guilielmi de Halmale Topoarchæ de l'Espiné, Tenrode, Bossesteyn &c. Regij in magno Senatu Mech-
liniensi supplicem Libellorum Magistri et  Consiliarii, Mechelen, s.a. (1677; er werd onder geschreven
“Auctio habebitur 10.a Aprilis et subsecuturis diebus Anni 167[?]” en bovenaan “1675”; de begrafenis-
dienst van deze raadsheer werd hier echter eerst gehouden op 29/12/1676 in St.-Janskerk als een koorlijk,
waarna hij in de kapel van de Zwartzusters begraven werd (“factis hîc exequiis sepultus in sacello nigra-
rum sororum”)]; [SAM, M 2449 (a)] Catalogus Diversorum, in quâvis Facultate, Materiâ, & linguâ Li-
brorum Bibliothecæ, quondam Prænobilis et Amplissimi Domini Guilielmi de Blitterswyck In Magno Bel-
gii Senatu Consilarii, Libellorumque Domus Regiæ Magistri. Publicâ auctione venalium Mechliniæ die
26. Junii & sequentibus horâ nonâ ante & secundâ post meridiem, Mechelen, 1680; [SAM, M 2443 (a)]
Catalogus Librorum Consultissimi Domini D. du Chaisne In Supremo Consilio apud Mechlinienses Advo-
cato, Quorum Auctio habebitur in Domo mortuariâ Ejusdem die [31] Augusti 1684. horâ 9. ante & 2 post
meridiem, Mechelen, 1684; [SAM, M 2450 (a)] Cathalogus librorum bibliothecæ quondam Praenobilis,
& Rev.di Ad.um ac Amplis.mi Domini J. Francisci van en Driessche, Canonici Graduati, ac Archidiaconi Ec-
clesiæ Metropolitanæ Divi Rumoldi, necnon Ill.mi & Reverendis.mi Domini Archiepiscopi Mechl. Vicarij
Generalis. Qui Libri Publicâ Auctione vendentur Mechliniæ Die [niet ingevulde open plaats]  1685. &
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naam van een roeper. De naam Bossaert komt echter niet voor in het inschrijvingsregister
van de nieuwe meesters van het oudekleerkopersambacht. De enige die in de parochieregis-
ters te vinden was, werd op 20/08/1625 gedoopt in St.-Romboutskerk, als zoon van Mr An-
dries en Jenneken (Anna) Hannensberch, trouwde op 30/01/1665 in dezelfde kerk met Ca-
tharina Cleijmans en werd op 02/01/1699 begraven in St.-Janskerk: “Anno 1699 / 2 Janua-
rij / Is begraven Seigneur521 Andries Bossaert guarde sack vanden grooten raede man van
Jouffrouwe Clijmans met een Kercklijck”. “Jouffrouwe Catharina Clijmans weduwe van
Andries Bossaert” werd daar op 29/04/1706 begraven, ook “met een kercklijck”. “Mr An-
dries Bossaerts”, zijn gelijknamige vader522, werd op 11/07/1647 al begraven in St.-Rom-
boutskerk. Een andere zoon was Gerardus, op 27/6/1618 gedoopt in St.-Romboutskerk.

Deze Gerard legde in 1649 de eed af als procureur bij de Grote Raad en werd in
1654 beëdigd als notaris.523 Een Bossaert – wat dan wel zijn broer Andreas zal geweest zijn
– werd in 1668 beëdigd als griffieklerk van de Grote Raad en André Bossaert werd in de
personeelslijst vermeld als “clerc juré”.524 Hij was dus een lagere bediende in de griffie,
werkend onder de griffier(s)525. Die functie van 'zakbewaarder' (de persoon die de proces-
zakken opborg en weer uithaalde) was allicht een bijkomende verantwoordelijkheid of “spe-
cialisatie”. Maakte Andries gebruik van het aanzien en de bijzondere (rechts)positie die zijn
suppoostschap van de Grote Raad hem verleenden om wat bij te verdienen? Gelet op het
privilege van de oudekleerkopers voor het oproepen van tweedehandsgoederen en dat van
de boekhandelaars en co. voor (naar gebruik toch ook) tweedehandsboeken, heeft het er alle
schijn van dat  de eigenlijke  verkoper  anoniem wilde  blijven en gebruik  maakte van de
woonst en de naam van deze bijzondere gezworen klerk. Ofwel stoorde die zich niet aan al
die privileges en wou hij gewoon een graantje meepikken in wat toen ogenschijnlijk plots
een nieuwe industrie werd.

We zijn een halve eeuw verder voor er weer een catalogus opduikt, die ons tevens
een verkoopsplaats opgeeft: “de lange Schip-straet op het Brugsken” (1733).526 Moesten we

seqq., Mechelen, s.a. (1685); [SAM M 2444 (a)] Catalogus librorum bibliothecæ quondam consultissimi
domini  D.  Phil.  Imbert.  Dum  viveret  juris  utruisque  Licent.  &  in  Magno  Concilio  Secretario  ac
Graphiario Regio. Quorum Auctio habebitur die 8. Julii 1686. horâ nonâ ante & 2. post Meridiem. In
Domo ejusdem Mortuaria Mechliniæ, Mechelen, 1686; [SAM, M 2452 (a)] Catalogus librorum R.di Adm.
ac Amplissimi Domini D. Francisci Vanden Vliet quondam in Metropolitana Mechl. Canonici Graduati et
Archidiaconi.  Quorum Auctio publica habebitur in Domo Mortuaria ejusdem Mechliniæ 17. Octobris
1686. & sequentibus diebus horâ nonâ ante & secundâ post Meridiem, Mechelen, 1686; [SAM M 2452
(a)] Catalogus Librorum Amplissimi Domini D. Hilarii van Werm J. U. D. Regij in Magno Senatu Mechli-
niensi supplicem Libellorum Magistri et Consiliarii Quorum Auctio habebitur in Domo mortuaria ejus-
dem die 17. Augusti 1688. horâ 9. antè & 2. post meridiem, Mechelen, 1688; [SAM M 2446 (a)] Catalo-
gus quorumdam librorum illustrissimi domini Del Marmol dum viveret in Magno Belgii Senatu Præsidis
ac a consiliis status Publicâ auctione Vendendorum Mechliniæ in Palatio Consilii die 4 a Iulii 1690, Me-
chelen, 1690.

521 Ook de ambachtsmeesters (suppoosten) van de oudekleerkopers kregen in de jaarrekeningen “Sr.” voor
hun naam, dus veel moet hier niet achter gezocht worden. Het duidt niet op een grondheer!

522 Hij was op 21/04/1607 in St.-Katelijnekerk getrouwd met Anneken Hanenbergs.
523 Zie resp. in GRM (Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van de Grote Raad van Mechelen), nr. 8, fol.

18 en 35. Met dank aan dr. Michel Oosterbosch, rijksarchivaris van het Rijksarchief Antwerpen-Beveren,
die ons deze en volgende informatie bezorgde.

524 GRM, nr. 8, fol. 17.
525 Voor de griffiers, zie § “5.1.4. Griffiers en deurwaarders” in MAES (Louis Theo) (bewerkt en drukrijp ge-

maakt door Marcel KOCKEN en Jozef NALEWAJSKI), Het Parlement en de Grote Raad van Mechelen 1473-
1797, Antwerpen/Rotterdam, 2009, pp. 83-86.

526 [SAM, M 2671 (a)] Catalogus librorum Theologicorum, Juridicorum, Historicorum &c. Bibliothecæ Ad-
modum Rerevendi et Consultissimi Domini Antonii Smets Dum viveret J. U. Licentiati Ecclesiæ Collegiatæ
D. Mariæ Virginis Arschoti Canonici & Decani. Quorum Auctio habebitur Mechliniæ in plateâ vulgò de
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nu nog weten wie daar woonde…
Het jaar daarop getuigt een eerste catalogus van vier generaties van de familie Van

den Berghe(n), waarvan vele leden als dekens van het oudekleerkopersambacht zouden die-
nen. “Stamvader” was Joannes Van den Bergen (op 31/10/1673 gedoopt in St.-Katelijnekerk
als zoon van Philippus en Anna de Veu en op 22/09/1697 in dezelfde kerk getrouwd met
Anna Jooris527), op 12/09/1697 in 't ambacht der oudekleerkopers gekomen.528 Samen met
Cornelius Van Noppen was hij deken van 30/10/1719 tot 26/09/1725.529 Twee zoons volgden
hem  in  het  ambacht.  Augustinus  Van  den  Bergh,  gedoopt  in  St.-Katelijnekerk  op
18/10/1700, kwam in het ambacht tussen 05 en 11/11/1718530 en was samen met Jasper Ver-
bercht deken van 07/02/1735 tot tot 29/11/1737 en alleen van 30/03/1748 tot 25/09/1750531.
Zijn broer Guillielmus, gedoopt op 21/12/1703 in St.-Katelijnekerk, kwam op 30/07/1723 in
het ambacht532; hij trouwde met Isabella Van Baelen op 22/10/1737 in St.-Romboutskerk.
Samen met Cornelis Van Noppen was hij deken van 29/11/1737 tot 02/01/1744 en later op-
nieuw, samen Jaspar Van Rijmenant dan, van 25/09/1750 tot 29/04/1757.533 Joannes, zijn
eerste zoon, werd op 12/03/1738 gedoopt in St.-Romboutskerk, met grootvader als peter; hij
was dus nog maar 17 jaar oud toen hij op 09/06/1755 in 't ambacht kwam534. Toch werd hij
toen hij nog geen 30 jaar oud was, samen met Petrus De Barius, deken van 25-11-1768 tot
12-11-1771.535 Op 22/06/1762 was hij in de kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle getrouwd
met Anna Maria De Laddersous (telg uit een ander belangrijk geslacht van dit ambacht). Hij
overleed hier als rentenier op 11/12/1801. Zijn broer Augustinus, gedoopt in St.-Rombouts-
kerk op 27/06/1743, kwam op 21/05/1762 – toen bijna 19 jaar oud dus536 – in 't ambacht537.
Hij volgde zijn broer op als ambachtsdeken, samen met Jacobus Vermeulen, onafgebroken
van 12-11-1771 tot 26/04/1783.538 Hij huwde Anna Maria Cornelia Neefs539 op 10/06/1767

lange Schip-straet op het Brugsken, die [open plaats om de dag te kunnen invullen, wat niet gebeurd is]
Octobris 1733. horâ 9. ante, & 2. post meridiem, Mechelen, 1733.

527 Anna Joorens, wonend op de Hoogh straet, werd op 28/05/1733 in de kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle
begraven met een middelbare uitvaart. Hiermee konden we die van vader terugvinden: Joannes Van Berg-
hen, wonend op de Hoogh straet, werd op 21/01/1739 in dezelfde kerk begraven met een middelbare uit-
vaart.

528 Ligger Oudekleerkopers (nr. 21): “Jan vanden Berch, daer vader af was Philips vanden Bergh”. Hij was
onvrij en zijn borg was zijn moeder Anneken de Veu, volgens akte voor notaris J. G. Boijnants.

529 Zie SAM, Oudekleerkopers, nr. 23: reg. met de jaarrekeningen van de dekens, 1703/04-1763/66.
530 Ligger Oudekleerkopers (nr. 21): zonder datum, maar tussen 05 en 11/11/1718 werd Hugestienus [= Au-

gustinus] Van den Bergh, jongman, ingeschreven, met akte voor notaris Rockx (de torse gedragen 1720).
531 Zie SAM, Oudekleerkopers, nr. 23: reg. met de jaarrekeningen van de dekens, 1703/04-1763/66.
532 Ligger Oudekleerkopers (nr. 21): 30/07/1723 Guillielmus Van den Bergh, jongman, eed gedaan en bij zijn

vader werd een huis in de Kerkhofstraat als borg gesteld, met akte voor notaris J. A. Van Slabbeeck (torse
gedragen 1724). Het reg. met de jaarrekeningen (Oudekleerkopers, nr. 23) vermeldt dat Jan Van den Bergh
20 gl. betaalde toen zijn zoon Augustinus in 't ambacht kwam.

533 Zie SAM, Oudekleerkopers, nr. 23: reg. met de jaarrekeningen van de dekens, 1703/04-1763/66.
534 Ligger Oudekleerkopers (nr. 21): 09/06/1755 Joannes Van den Bergh, 20 gl. als vrijmeesterszoon, jong-

man, borg op een huis en barak in de Zelestraat, volgens akte voor procureur Buydens. Zie ook in het reg.
met de jaarrekeningen (Oudekleerkopers, nr. 23): op 09/06/1755 werd 20 gl. ambachtsgeld ontvangen van
Jan Van den Bergh.

535 Zie SAM, Oudekleerkopers, nr. 24: reg. met de jaarrekeningen van de dekens, 1766/'68-1785/'87.
536 Het reg. met de jaarrekeningen (Oudekleerkopers, nr. 23) maakt melding dat er op 10/02/1763 kamerver-

gadering was over de kwestie van de leerjaren van Augustinus Van den Bergh.
537 Ligger Oudekleerkopers (nr. 21): 21/05/1762 Augustinus Vanden Bergh, 20 gl. als vrijmeesterszoon, borg

op een huis in de Sint-Katelijnestraat, beschreven door notaris Broes. Zie ook in het reg. met de jaarreke-
ningen (Oudekleerkopers, nr. 23): op 15/07/1762 werd Augustinus Van den Bergh in het ambacht aanvaard
als vrijmeesterszoon aan 20 gl.

538 Zie SAM, Oudekleerkopers, nr. 24: reg. met de jaarrekeningen van de dekens, 1766/'68-1785/'87.
539 Toen hij op 26/03/1785 overleed, was hij al hertrouwd met Joanna Haerts; 't was slechts een tinnenkande-
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in  St.-Pieterskerk  en  hun  zoon  Joannes  Melchior,  gedoopt  in  St.-Romboutskerk  op
05/01/1769, kwam op 06/02/1786 als laatste in 't ambacht540. Opmerkelijk nog is dat zijn pe-
ter Joannes De Laddersous was (want zoals we hierboven vermeldden, was zijn oom Jan
met Anna de Laddersous getrouwd, een dochter van Egidius – oud-ambachtsdeken van de
oudekleerkopers – en Isabella De Wit en peter Jan was daar een broer van).

Twee generaties ervan waren actief in de verkoop van tweedehandsboeken: eerst Au-
gustinus en dan diens (slechts ietsje jongere) broer Willem met daarna diens zoon Jan. Van
Augustinus zijn vijf catalogi bewaard, tussen 1734 en '52, waar o.a. die van heer Daniel
François Cuypers uit 1735 bij is.541 Ze leren ons dat hij in de St.-Katelijnestraat woonde en
werkte. Augustinus overleed toen in 1752, maar had blijkbaar goed geboerd, want hij werd
op 17/09/1752 in St.-Romboutskerk begraven als kerklijk.

Hetzelfde gebeurde daar met zijn broer Willem op 25/01/1763. Van deze hebben we
een catalogus van 10/08/1752542 (kort  voor zijn broers overlijden dus en toen nog in de
Bruul), een van 30/04/1754543 en een van 28/10/1756544. Bij die laatste twee woonde hij al in
de St.-Katelijnestraat en mogelijk had hij dus de handel van zijn broer overgenomen. Op-
merkelijk is ook de vermelding bij de eerste twee dat ze gebeurden “Sub directione J. B. Le
Plat Bibliopolæ” (o.l.v. boekhandelaar J. B. Le Plat). D.i. Jan Baptist Leplat, die volgens J.
B. Vincent al op 22/10/1721 zijn octrooi als boekdrukker verkregen had545, boekhandelaar
(“bibliopola”) was aan de IJzerenleen en op 08/10/1762 begraven (niet 'overleden', zoals

laarsbegrafenis in St.-Romboutskerk.
540 Ligger Oudekleerkopers (nr. 21): 16/02/1786 Joannes Melchior Van den Bergh, 20 gl. als vrijmeesters-

zoon. Zie ook in het reg. met de de jaarrekeningen (Oudekleerkopers, nr. 24): 20 gl. ontvangen van Joan-
nes Van den Bergh op 16/02/1786 van zijn ambachtsgeld als vrijmeesterszoon.

541 [SAM, M 2470 (a)] Catalogus librorum dominorum D. Petri Lievens Dum vixerit Vice-pastoris in Reedt et
D. Broeckhoven dum vixerit Vice-pastoris in Willebroeck. Quorum Auctio habebitur Mechliniæ in plateâ
S. Catharinæ apud VANDEN BERGHEN Die quar[t]a Novembris 1734. horâ 9. ante & 2. post meridiem, Me-
chelen, 1734; [SAM, M 2668 (a)] Catalogus Librorum Cum editorum tum manuscriptorum [D: Cuypers]
Quorum Auctio habebitur in ædibus AUGUSTINI VANDEN BERGHE in platea vulgo de Catlyne Straet Die
[15] Junii 1735. Vendentur Monetâ Cambiali, s.l. (Mechelen), 1735, 17 pp.; [SAM, M 7085/A (a)] Catalo-
gue des livres de droit et plusieurs autres de feu Mr. Vermeulen, avocat sindic du Grand Conseil. Qui se
vendront chez Aug. Vanden Bergh. ruë Ste Catherine le 9. Jullet (sic), Mechelen, 1743; [SAM, M 7085/C
(a)]  Catalogus librorum consultissimi domini Francisci Josephi Van den Wiele (dum viveret) civitatis et
provinciæ Mechliniensis syndici nec non in Magno Belgii Consilio advocati. Quorum Auctio habebitur in
Domo AUGUSTINI VAN DEN BERGHE, in plateâ vulgo de Cathlyne-straet die 12. Novembris & seq.
horâ 9. ante & 2.dâ post meridiem. Vendentur Pecuniâ Cambiali, s.l. (Mechelen), 1750; [M 7085/F (a)]
Catalogus librorum Selectorum Rev. D. J. B. Van Everbroeck Quondam Presbyteri, è quibus plerique niti -
dissime forma Gallicâ compacti sunt: Quorum Auctio habebitur pecuniâ Cambiali Mechliniæ apud AUG.
VAN DEN BERGHE In platea S. Catharinæ 10. Februarii 1752. horâ nona ante & primâ post meridiem,
s.l. (Mechelen), 1752.

542 [SAM, M 7085/D (a)] Catalogus librorum juridicorum, historicorum &c. Quorum Auctio publica habebi-
tur Mechliniæ in Ædibus GUILIELMI VAN DEN BERGHE in plateâ vulgó den Brul Die 10. August. 1752.
Horâ 9. ante & 2.da post meridiem. Sub directione J. B. LE PLAT Bibliop. Vendentur Pecuniâ Cambiali ,
Mechelen, 1752.

543 [SAM, M 7090/F (a)] Catalogus librorum bibliothecæ Reverendi Domini Francisci Judoci de la Montag-
ne dum viveret pastoris in Kevelaer. Quarum Auctio hebebitur  (sic)  Mechliniæ in Ædibus GUILIELMI
VAN DEN BERGH in Plateâ vulgò de Catthlyne-straet Sub directione J. B. Le Plat Bibliopolæ. Die 30.
Aprilis 1754. horâ 9. ante & 2. post Meridiem. Vendentur Pecuniâ Cambiali, Mechelen, 1754.

544 [SAM, M 7090/E (a)]  Catalogus  librorum theologicorum,  juridicorum,  historicorum,  miscellaneorum
Quarum Auctio habetitur Mechliniæ in ædibus Guillielmi Van den Bergh, In Platea vulgo dicta de Cath-
lijne-straet. Die 28. Octobris 1756. hora 9. antè & 2. post meridiem. Vendentur Pecuniâ Cambiali, Meche-
len, 1756.

545 VINCENT (Jean  Barthélemy Vincent),  Essai  sur  l'histoire de  l'imprimerie en  Belgique,  depuis  le  XVme

jusqu'a la fin du XVIIIme siècle, Brussel, 1867, p. 126 en vooral p. 207: “1721. J.-B. Leplat, né à Malines.
(Octroi 22 octobre.)”.
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Delafaille  beweerde  en  Foncke  overnam)  werd,  met  slechts  een  tinnenkandelaarsdienst
(woonachtig op de Eijsere Leen).546 Zonder het 100 % zeker te durven stellen, is hij waar-
schijnlijk  de Joannes Baptista  La Plate die op 26/10/1696 in St.-Romboutskerk gedoopt
werd als zoon van Jacobus547 en Barbara Van Wettere. Hij was op 20/05/1724 gehuwd met
Joanna Theresia Smets en zijn zoon (één van zijn acht kinderen) Judocus (Josse, gedoopt in
St.-Romboutskerk op 20/11/1732) werd hoogleraar rechten aan de Leuvense universiteit548

en was een vrijmetselaar. Hij zou Jan Baptist een kleinzoon Victor bezorgen (° Leuven 1770
– † Leuven 1807) die er ook hoogleraar werd en zowel Franse als Nederlandse gedichten
schreef.549 Jan Baptist liet  zelf ook een vrij  uitvoerige bibliotheek na550 en is ons vooral
bekend van het verzoekschrift dat hij als boekverkoper, samen met drukker/ boekverkoper
Laurentius Van der Elst, in december 1745 richtte aan keizerin Maria-Theresia om een einde
te laten stellen aan de overtredingen van het plakkaat van keizer Karel VI d.d. 25/06/1729
want winkeliers en kramers verkochten allerhande boeken en drukwerken zonder daartoe de
vergunning  bekomen te  hebben.551 Hij  werkte  ook mee aan  de  verkopingen  van roeper
Gaspar Van Rijmenant552 en we hebben nog enkele catalogi van verkopingen ten sterfhui-
ze553 en daardoor zonder opgave van de roeper. Het SAM bezit tevens twee exemplaren van
de catalogus van kan. C. Van Gestel en het tweede was het exemplaar van “Le Plat” (zijn
naam staat op het titelblad bijgeschreven), wat vermoedelijk onze Jan Baptist Le Plat was.
De som van de bijgeschreven prijzen bedroeg 3445 gl. 13 st., een zware aankoop.554

In een advertentie uit 1781 kwamen we nog een “geswooren Roeper Augustinus van

546 DELAFAILLE (F[rans]  E[dward]),  Bijdragen tot  opheldering der  geschiedenis van Mechelen,  dl.  1,  s.d.
(1884), p. 179 en FONCKE (Robert), De vestiging van Christiaen Jeghers als boekhandelaar te Mechelen
(December 1751)  in  Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en
letterkunde, N.R., jg. 1966, (pp. 5-15) p. 11.

547 Begraven in St.-Romboutskerk op 06/01/1730, toen op de Grote Markt wonend. Toen hun zoon Jacobus
op 20/08/1711 begraven werd, woonden ze nog in de Blaasbalgstraat.

548 Zie PIOT (Charles), LE PLAT (Josse)  in  Biographie Nationale, dl. 11 (LA – LER), Brussel, 1891-1891,
kol. 877-881.

549 Plat (Victor Alexander Christiaan le)  in  BRANDEN (Frans Josef, VAN DEN) en FREDERIKS (Johannes Go-
defridus),  Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, Amsterdam, 1888-
1891, p. 613.

550 [SAM, M 2622 (a)]  Catalogus librorum in omni facultate et scientiarum genere quos reliquit Joannes
Baptista Le Plat, quorum auctio publica fiet pecunia Cambiali, Mechliniæ sub Ædibus defuncti die 2
Maii. 1763. & Seqq. Hora nona ante & secunda post meridem præcisè, Mechelen, 1763, [II]-118-[4]-8 pp.

551 DELAFAILLE (F. E.), Bijdragen (…), dl. 1, pp. 89-93.
552 [SAM, M 7085/H (a)] Catalogus librorum historicorum, miscellaneorum et juridicorum Qui publica Auc-

tione Venditur Mechliniae in domo N. Van Raymenant in plateâ vulgò dicta de Beffe-straet. Die 11 August.
1752. Horâ 9. ante & 2.da post meridiem. Sub directione J. B. LE PLAT Bibliop. Vendentur Pecuniâ Cam-
biali, Mechelen, 1752, 28 pp.

553 [SAM,  M  7085/E  (a)]  Catalogus  librorum  D.  P.  J.  Scheppers,  dum  viveret,  Civitatis  &  Provincæ
Mechliniensis Secretarii Nec non in magno Belgii Consilio advocati. Quarum Auctio habebitur Mechliniæ
in Domo ejus Mortuariâ sita in Foro Granario. Die 16 Maii 1752. horâ 9.na ante & 2.da post meridiem.
Sub directione J. B. LE PLAT Bibliop. Vendentur Pecuniâ Cambiali, Mechelen, s.a.(1752), 23 pp.; [SAM,
M 2462 (a)] Catalogus Librorum Bibliothecæ Illustrissimi & Nobilisimmi Viri Domini Eugenii Josephi D'
Olmen, Baronis de Poederlé Toparchæ de la Courtaubois, Ottignies, Walle in Gierlé &c. &c. &c. (dum vi -
veret) Cæsareæ, ac Regiæ Majestati á Concilio Statûs, nec non Magni Concilii Præsidis &c. Quorum
Auctio publica fiet Pecuniâ Cambiali, Mechliniæ in Ædibus Præsidialibus Magni Concilii die 2di Maji
1757 & sequentibus Horâ 9 antè & 2 post Meridiem. Sub Directione, Joannis Baptiste Le Plat, Mechelen,
1757, 143 pp.

554 [SAM, M 10751/B (a) en M 2673 (a)] Librorum catalogus bibliothecæ selectæ R.di AD.m Domini Cornelii
Van Gestel dum viveret, Canonici Ecclesiæ Collegiatæ B. MARIÆ Virginis trans Diliam Mechliniæ. Quo-
rum Auctio habebitur in Ædibus ejus Mortuariis sitis in Plateâ (vulgo dicta) Onse Lieve Vrouwe straet,
die I.a Aprilis & seqq., s.l. (Mechelen), 1748, 40 pp.
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den Bergh” tegen die zijn magazijn had op de Dobbelhuizen.555 Hij verkocht echter geen
boeken en dit was natuurlijk een andere Augustinus: het kan niemand anders zijn dan de
zoon van Willlem en een broer van Joannes waarover we het nu gaan hebben.

Van Joannes zijn boekenverkopingen bleef slechts één catalogus uit 1783 bewaard556,
die best informatief was, want hij leert ons dat Joannes toen Crieur Juré was en Marchand
Frippier (handelaar in tweedehandsgoederen) “au Cornet sur la Grand'Place”. Dat huis zal
wel (De) Hoorn geweest zijn, ooit het gildehuis van de rederijkerskamer de Pioen of Sint-
Jansgilde, Steenweg 32, een diephuis uit het einde van de zestiende of het begin van de ze-
ventiende eeuw557. Dat hij meer boekenverkopingen hield, mét catalogi, weten we uit enkele
advertenties in het Wekelyks Bericht. In dat van 17/06/1781558 werd “eene schoone verzae-
melinge van Boeken in alle wetenschappen, waer van de Cataloguen by den voors. Roeper
te bekomen zyn” aanbevolen en in dat van 06/11/1781 stond “eene schoone versaemelinghe
van Boeken in alle Wetenschappen” te koop ten huize van roeper Joannes van den Bergh op
de Grote Markt.559 Hij verkocht uiteraard niet alleen boeken, zoals ons een advertentie van
het jaar daarop ons toont: “eene schoone versaemelinge van Boeken in alle Wetenschappen,
waer van de Catalogen by den zelven te bekomen zyn. Naer de Boeken zal men verkoopen
dry  schoone Clavercimbels.”560 Hij  verkocht  ook  schrijfboeken,  prenten  en  meer.561 Het
bewijs dat het wel degelijk de zoon van Willem was, vinden we in de volkstellingen van
1796 en 1803. In het eerste werd hij genoteerd als Jean Van den Bergh, 59 jaar oud, frippier,
wonend op La Chaussée (Steenweg) nr. 265 in wijk A (“Oostenrijkse” nummering per wijk),
met zijn 59-jarige echtgenote Anne Marie de Laddersous. Die van 1803 is wat vreemd in de
zin dat hij hier opgegeven staat als 63-jarige rentenier, wonend op de  Melaen nr. 496 van
wijk A, samen met zijn even oude vrouw Ladersous (geen voornaam); hij zou er toen eigen-
lijk al 65 geweest zijn, maar was in feite al eind 1801 gestorven, op de leeftijd van 63 (bijna
64) jaar. De telling heeft duidelijk verouderde informatie opgenomen. Zijn weduwe overleed
hier in het jaar van de telling, op 20/09/1803.

De familie Van Rijmenant bracht twee oudekleerkopers voort. Joannes Baptista (D
14/11/1694 in de kerk van O.-L.-Vrouw van Hanswijk als zoon van Sebastianus en Cathari-
na Lobbestael), kwam op 04/07/1721 in 't ambacht, met zijn borg geplaatst op het huis den

555 [SAM, G6] Wekelyks Bericht voor de Provincie van Mechelen, 1781, nr. 15 (15/04/1781), p. 227: verkoop
van “eene puyke partye nieuwe Lipari Coriaten” op 25/04/1781 “in den Entrepôt of Transit-magazyn ge-
staen in de Dobbel-huysen binnen Mechelen, door den geswooren Roeper Augustinus van den Bergh”.

556 [SAM, M 10751/D (a), uit de catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue de livres très-rares et curieux,
dont La Vente se fera à la maison du Crieure Juré J. VAN DEN BERGHEN   (sic in hs.), Marchand Frippier au
Cornet sur la Grand'Place à Malines, le  [10] du mois de Juillet 1783. Les Catalogues se distribuent (à
deux liards pour les pauvres) chez le dit VAN DEN BERGHEN  , Mechelen, s.a (1783), 16 pp.

557 Zie REYDAMS (Adolphe),  De namen en de korte geschiedenis der huizen van Mechelen  in  Bulletin du
Cercle Archéologique, Littéraire & Artistique de Malines, bdl. 5 (1894), (pp. 281-433), p. 401: “Hoorn,
1370. Gildehuis der rederijkerskamer de Pioen of St.-Jansgilde, door deze gekocht, 16 Maart 1471, be-
hoorde in 1647, aan Pieter des Mares en in 1708, aan Balthazar Coeckelbergh.”

558 [SAM, G6] Wekelyks Bericht voor de Provincie van Mechelen, 1781, nr. 24 (17/06/1781), p. 364.
559 Ibidem, 1781, nr. 44 (06/11/1781), p. 613.
560 Ibidem, 1782, nr. 46 (17/11/1782), p. 523.
561 Ibidem, 1781, nr. 43 (28/10/1781), p. 605: “Dat’er by Joannes van den Bergh over het Oud-paleys uyt der

hand te koop is: eenige Schryf en Register-boeken van het schoonste Papier en van differente groote, dien-
stig voor Kooplieden &c. Een schoone nieuwe Pels. Een collectie van meer dan 40 extra schoone Printen
van differente groote. Een verzaemelinge van 123 extra schoone Printen gegraveert nаеr de Schildereyen
van het Cabinet van den Hertog van Choiseul, onder de directie van den Heere Basan. Een verzaemelinge
van 24. extra schoone Printen gegraveert  onder de directie van den Heere Le Brun, naer verscheyde
Schildereyen van de beste Vlaemsche en Hollandsche Schilders. Dry schoone Printen in Vergulde lysten
en Spiegelglas. Alle van de beste Meesters, als van Rubbens, van Dyk, Teniers, Wouwermans , Rembrant,
van de Werff, Ostade, Ruyfdael, Breemberg, Terburg‚ Vernet, van der Heyden, Robert ‚ Vien, &c &c.”
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swerten arent op de Grote Markt, op de hoek met de Bruul.562 't Is vermoedelijk hij die een
jaartje later, op 09/06/1722, trouwde met Maria Boons. Hij werd met een middelbare uit-
vaartdienst begraven in St.-Romboutskerk op 07/08/1759 en woonde toen op de Leermarkt.
't Is eigenlijk zijn jongere broer Gaspar (D 05/04/1699 in St.-Romboutskerk) die ons interes-
seert. Hij kwam eerst op 04/03/1733 in 't ambacht, met zijn borg op een huis achter de kerk
van O.-L-Vrouw-over-de-Dijle,  in de Schuttershofstraat.563 Hij  was toen al  getrouwd (op
03/01/1725 met Anna Maria Van den Branden in St.-Pieterskerk). Op 14/10/1753 werd hij in
St.-Romboutskerk begraven als kerklijk en woonde toen in de Befferstraat. Dat komt over-
een met de twee catalogi die we van hem konden terugvinden, eentje uit 1750564 en eentje
uit 1752565; zoals we hierboven al schreven, gebeurde die laatste verkoop o.l.v. boekhandel-
aar J. B. Le Plat.

Niet veel later werd Jacob Vermeulen actief, van wie we catalogi en advertenties
aantroffen voor de periode 1758-1797. Zijn vader heette ook Jacob en werd op 24/05/1680
gedoopt in St.-Romboutskerk, als zoon van Egidius en Anna Van Kiel566. Die huwde There-
sia Vanderstrepen op 03/09/1713 in St.-Romboutskerk en daaruit werd onze Jacobus Emma-
nuel geboren en op 09/09/1721 in diezelfde kerk gedoopt, genoemd naar zijn peter: “notari-
us et greffiarius” Jacobus Van Caster567. Op 15/04/1755 trouwde hij zelf met Maria Theresia
Van Tuerenhout en amper twee dagen later werd hij aanvaard in het oudekleerkopersam-
bacht.568 Hij kwam dus zeker uit een bemiddelde familie,  wat aantoont dat de handel in
tweedehandsgoederen als lucratief aanzien werd en de betere families tussen de oudekleer-
kopers zeker geen arme straatventers waren.569 Ook gedurende het AR zullen de oudekleer-

562 SAM, Oudekleerkopers, nr. 21 (ligger): uitzonderlijk eens volgens een schepenakte d.d. 28/07/1721, i.p.v.
dat het voor een notaris verleden was.

563 Ibidem.
564 [SAM, M 7085/B (a)] Cathalogus librorum juridicorum historicorum et miscellaneorum atque picturarum

Quorum Auctio habebitur apud GASPARUM VAN RIJMENANT in platea vulgò de Beffe-straet Mechliniæ , Die
16. Novembris horâ 9. ante & 2. post Meridiem, s.l. (Mechelen), 1750, 20 pp.

565 Vide supra [SAM, M 7085/H (a)] Catalogus(…).
566 Zij was denkelijk een dochter van Jan Van Kiel (D 04/05/1645 uit Joannes en Anna Vanden Berghe), zelf

zoon van Hendrik (getuige op het huwelijk van Jan en peter van Anna) en kleinzoon van Jan I Van Kiel; ze
stamde dus uit één van de belangrijkste brouwersfamilies, die allianties aangegaan had met de rijke hui -
denvettersfamilie Vermeulen. Zie INSTALLÉ (Henri), Patriciërs en Ambachtslui in het Stadsbestuur te Me-
chelen onder Maria-Theresia. De Sociale Status van Burgemeesters en Schepenen (1740-1780), Mechelen,
1982, pp. 116-119.

567 Het SAM bewaart akten van hem tussen 23/06/1711 en 10/7/1729; zie VIAENE (Dieter), Inventaris van het
notariaatsarchief (1468-1928), Mechelen, 2008, pp. 40-41. De families waren verwant, want nog een ou-
dere Jacob Vermeulen was peter bij de doop van Jacob Van Caster op 22/04/1685 (ook diens vader was
weer een Jacob, maar zijn moeder was Catharina Vermeulen).

568 Ligger Oudekleerkopers (nr. 21): hij diende 80 gl. te betalen als onvrijmeesterszoon (we konden nochtans
geen vader vinden in de ligger) en zijn borg werd gesteld op een huis in de Doelstraat achter de kerk van
O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle, volgens akte voor procureur Buijdens. Zie ook in het reg. met de jaarrekenin-
gen (Oudekleerkopers, nr. 23): op 17/04/1755 werd 60 gl. ambachtsgeld ontvangen van Jacobus Vermeu-
len (60, geen 80; cfr. hetzelfde bij Jacobus Laurys een half jaar eerder). In het rekeningboek 1703/'04-
1763/'66 (Oudekleerkopers, nr. 23) staat noch de vreemde vermelding: “Item [15 aug. 1760] noch aen den
selven [Van der Vrincken den clercq van den procureur Broes] voor in de rolle stellen een requeste als Ver-
meulen heeft gerefuseert de oncosten te betalen van sijn proef – 0-14”.

569 Zo werd zijn dochter de laatste koornon van de abdij van Roosendael en in 1806 – samen met vic.-gen.
Huleu – stichteres en overste van de Zusters der Christelijke Liefde. Twee van haar oudtantes, zusters van
haar grootvader Jacobus Vermeulen, waren ook religieuzen geworden: Maria in het klooster van Bethanië
en Anna Catherine in het klooster der Rijke Claren. Zie hiervoor JEUGHT (François,  VAN DER),  Maria
Anna Petronilla Vermeulen of zuster Maria Theresia (1765-1856), de laatste religieuze van de abdij van
Roosendaal  in  Erf en Heemmedelingen (tweemaandelijks tijdschrift VZW Erf en Heem St.-Katelijne-
Waver), jg. 34 (2008), afl. 3, pp. 8-19 en afl. 4, pp. 7-18 (met genealogie). Deze informatie kwam uit een
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kopers allicht zelf al de bibliotheken van overledenen opgekocht hebben om ze daarna ver-
der te verkopen (i.p.v. direct t.v.v. de erfgenamen). Daar moest je redelijk wat geld voor in
voorraad hebben en dat zou dan kunnen verklaren waarom we alleen de rijkere leden van 't
ambacht – die ook over een eigen toonzaal beschikten – als boekverkopers zien. Zeker is dit
niet, want er gingen ook verkopingen door in de sterfhuizen. Toen op 18/09/1758 de wet-
houders de nieuwe dekens der ambachten kozen (voor de oudekleerkopers Jan Baptist Ton-
deur en Cornelis Pottuc), werd hij in het lijstje naast die twee dekens toegevoegd als “scha-
ter” (sic).570 Hij was – samen met Augustinus Van den Bergh – onafgebroken ambachtsdek-
en van 12/11/1771 tot 26/04/1783.571 Petrus Jacobus Emmanuel, de oudste van zijn overle-
vende zonen (D 19/11/1759), werd volgens de ligger op 28/07/1785 gepresenteerd in het
ambacht en betaalde 20 gl. als vrijmeesterszoon en het jaarrekeningenregister stelt dat idd.
op die dag zijn ambachtsgeld ontvangen werd.572 Volgens het dagboek van zijn vader werd
hij echter reeds de 18de voorgedragen in “het oudecleercoopers ende oproepers ambacht”,
maar “Dair was questie op de camer ende heeft sijnen eedt gedaen ter volle camervergade-
ringe inde achtercaemer vande herberge de Geijte den 28 julij 1785”. Een half jaar later (op
07/02/1786) trouwde hij met Anna Cornelia Neefs, maar hij bleef geen oudekleerkoper: op
09/05/1789 ging hij in Brussel bij zijn halfzuster en Joannes Loré wonen en begon als gast
bij  meester  zilversmid Tibaut.573 Op 14/05/1828 hertrouwde hij  te  Mechelen  met  Maria
Anna Gilis en hij overleed hier op 20/02/1845 als particulier. Vader zou oud worden, want
hij overleed hier eerst als rentenier en weduwnaar574 op 08/12/1810. We vonden hem terug,
reeds op leeftijd, in de volkstelling van 1796 als 75-jarige frippier, samen met zijn vrouw en
zijn jongste zoon Jaques (sic) Charles, in de Befferstraat, nr. 604 van wijk E.575 Ernaast (nr.

registertje dat door oud-archivaris H. Installé handschriftelijk toegevoegd was aan de oude inventaris VIII
bij de oudekleerkopers als “Serie VI, nr. 1, Dagboek van Jacobus Emmanuel Vermeulen, oud-cleerkoper.
1753-1804”. Hoewel Johan Dambruyne dit in zijn inleiding (p. 55) beschreef als een register met financië-
le aantekeningen, is het veel meer dan dat: het is ook een ego-document met gedetailleerde familiale gege-
vens (dochter te vroeg geboren na een val van moeder, zonen in ambacht, opmerking over een gekke
dienstmeid, vrouw gestorven, enz.). We hadden het dus nog graag als dagboek toegevoegd aan deze inven-
taris, maar sinds J. Dambruyne het uit het ambachtsarchief verwijderde omdat het duidelijk privé-archief
was, is het register spoorloos.

570 SAM, karton “Ambachten en gilden nog te klasseren”,  Lijste van de dekens van de ambaghten gecosen
door de heeren Wethouderen den 18 september 1758 [in dorso: Nieuwe Meesters 1758], fol. [2r°]. Niet te
verwarren met zijn naamgenoot die toen één van de vier dekens van de huidenvetters werd en hun boek-
houder (ibidem, fol. [1r°]).

571 SAM, Oudekleerkopersambacht, nr. 24: reg. met de jaarrekeningen van de dekens, 1766-'68/1785-'87.
572 Zie SAM, Oudekleerkopers, nrs. 21 en 24.
573 Zie JEUGHT (F., VAN DER), Maria (…), pp. 26-27 (uit vaders dagboek p. 11).
574 SAM, BS 1797/202v: Marie Therese Van Turenhout † 02/07/1797, 70 jaar oud, ° Mechelen uit Pierre (†,

uit Mechelen) en Marie Therese Coninckx (†, uit Bilsen), vrouw van Jaques Emanuel Vermeulen.
575 Via de conversietabel uit 1856 konden we dit nr. niet herleiden, maar die van Tondeur ernaast werden Bef-

ferstraat 12.
De zgn. “Oostenrijkse” huisnummers (per wijk, uit de Oostenrijkse Tijd, maar nog gebruikt door Fransen,
Hollanders en Belgen tot halverwege de negentiende eeuw), werden eind 1856 omgezet naar moderne
huisnummers per straat. Zie SAM, AM 435: Tableau général des noms des rues et de la concordance du
nouveau numérotage des maisons avec l'ancien, dressé par le Collége des Bourgmestre et Echevins, en
exécution des articles 2 et 9 de l'Ordonnance du Conseil communal du 6 septembre 1856, Mechelen (Im-
primerie de J. F. Gilis), 1856, 126 pp. (achteraan, pp. 116-126:  Table alphabétique des noms des rues,
quais, places, chemins, fractions ou lieux-dits de la ville de Malines et de sa banlieue); + 11 pp. Ville de
Malines. Règlement sur le numérotage des maisons. - Stad Mechelen. Reglement over de nummering der
huizen [reglement van 02/10/1856 van het Schepencollege, na het gemeenteraadsbesluit van 06/09/1856,
in uitvoering van art. 3 van het KB van 14/07/1856, de uitvoering regelend van de wet van 02/06/1856 en
art. 78 van de gemeentewet van 30/03/1836]; pp. 3-5: “(...), / Overwegende dat de thans in voege zynde
manier van per wyk te nummeren gebrekkelyk is en meer en meer verwarring te wege brengt, naer mate de
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606 + “N° 605 incorporé” woonde frippier Corneille Joseph Tondeur, waarover verder. Nr.
607 was dat van het gezin en de hoedenfabriek van Henry Van den Nieuwenhuysen en zijn
vrouw Elisabeth Schouwbroeck.576 Zijn oudste boekencatalogus (van een onbekende erfla-
ter) dateert van maar een dikke drie jaar na zijn intrede in het ambacht.577 Verder hebben we
de catalogi578 van Mosselman (1779), een onbekende uit datzelfde jaar, Vrys (1792), kape-
laan Van den Nieuwenhuysen (1781) waarvan de catalogi niet alleen bij hem maar ook bij
zijn buurman en collega Tondeur verkocht werden, proost de Azevedo (1782, of toch de ca-
talogi bij hem te koop want de verkoop zelf greep plaats in herberg “het Schael” op de Grote
Markt), Van der Linden (1785), De Sagher (1796) en zelfs nog een anonieme op 18/08/1797
als hij net weduwnaar geworden is. Er zijn er nog meer geweest, waarvan de advertenties in

gebouwen vermenigvuldigd en verdeeld worden, / Overwegende dat de nummering per straet van deze on-
gemakken bevryd en uit hoofde van hare eenvoudigheid aan te raden is, / (...)”].
Er volgden nog enkele andere uitgaven, want na elke (in principe) tienjaarlijkse  volkstelling kwam er een
perequatie van de kadastrale inkomens en een hernummering der huizen: [SAM, AM 354/31 (in convo-
luut)] Règlement concernant le numérotage des maisons. - Reglement over de nummering der huizen, Me-
chelen (Typographie Olbrechts), 1866, 13 pp. [gezien het KB van 05/07/1866, het bestaande reglement
van 06/09/1856, de ministeriële onderrichting van 07/07/1866, uitleg gevend aan het voornoemd KB en
art. 78 van de gemeentewet van 30/03/1836]; [SAM, AM 354/32 (in convoluut)]  Tableau général des
noms des rues et de la concordance du nouveau numérotage des maisons avec l'ancien, dressé par le
Collége  des  Bourgmestre  et  Echevins,  en  exécution  de  l'Ordonnance  du  Conseil  communal  du  15
Septembre 1866, Mechelen (Typ. Olbrechts), 1867, 159 pp.; [SAM, AM 513] Ville de Malines. Tableau
général des noms des rues et de la concordance du nouveau numérotage des maisons avec l'ancien, dressé
par le Collége des Bourgmestre et Echevins, en exécution de l'Ordonnance du Conseil communal du 6
Septembre 1856, Mechelen (Typ. Olbrechts), 1881, 177-[8] pp.
Voor daarna hebben we de handgeschreven registers in het Modern Archief [N IJN (Heidi, DE), Inventaris
van het modern archief op het stadsarchief te Mechelen (Studia et documenta Mechliniensia, IV), Meche-
len, 1989, p. 124], nrs. 4268 (nummering der huizen 1866-1880 + overeenkomst met de kadasternumm-
ers), 4267 (nummering der huizen 1866), 4269 (id. 1880), 4270 (id. s.d.), 4271 (id. 1890, 189), 4272 (id.
1900) en 4273 (id. 1901).
Zie hierin ook nr. 4274: conversietabel van de Oostenrijkse huisnummers per wijk naar de oorspronkelijke
aanwijzende tafel van 1834 (bij het primitief kadasterplan van 1824; de tafel [SAM, Modern Archief, nr.
2433, Oorspronkelijke aanwijzende tafel der grond-eigenaren en der ongebouwde en gebouwde vaste ei-
gendommen, benevens van derzelver inhouds-grootte, klassering en belastbaar inkomen, volgens het ka-
daster] is zelf geen plan en evenmin een – toen nog niet aanwezige – legger per eigenaar), met in 't rood
soms nieuwe straatnamen bijgeschreven, heel uitzonderlijk de nieuwe nummers. Opgelet: gelet op de niet
constante nrs. in de verschillende volkstellingen (door opsplitsingen van panden), zijn de Oostenrijkse nrs.
bij de omzetting naar de oorspronkelijke aanwijzende tafel van 1834 niet noodzakelijk dezelfde als degene
die gebruikt werden in 1856! Dat moet nog grondig vergeleken worden en dat kan leiden tot een betere da-
tering van MA4274. L. Van Langendock (LANGENDONCK (Linda, VAN), Handleiding voor historisch hui-
zenonderzoek in de Mechelse binnenstad tot 1800, s.l. (Mechelen), 2005, (IV-102 pp.) p. 28) noemde de
bevolkingsregisters van 1846 “de oudste” (en de Oostenrijkse nrs. hiertoe toegang biedend) en zelfs alleen
de Belgische rekenend is dat niet correct. Je zou verwachten dat die conversietabel met de Belgische tafel
van 1834 opgesteld is zodra de eerste Belgische volkstelling van 1840 klaar was of dat ze anders de laatste
Hollandse van 1829 ervoor gebruikt hebben. Een grondige vergelijking van de volkstelling van 1856 met
vorige blijft zich opdringen om extra conversietabellen aan te leggen tussen de wijzigende nrs. per wijk,
aangevuld met de wijzigende nrs. per straat nà 1856. Eén grote concordantietabel maken tussen al die
wijk-, straat en kadasternummers voor de hele negentiende eeuw is zeker mogelijk en zou heel nuttig zijn,
maar  't  is  een  zwaar  werkje,  waarbij  best  ook  vergelijkingen  zouden  gemaakt  worden  met  het  ka-
dasterarchief uit de jaren 1830 en bouwdossiers.

576 Gedoopt  op 15/09/1756, trouwde Henricus Van den Nieuwenhuijsen met Elisabetha Maria Van Scha-
broeck op 21/10/1777 in de kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle, met als getuigen Josephus Leonardus
Van Schabroeck en Henricus' broer Constantinus Josephus Van den Nieuwenhuijsen. Niet te verwarren
met zijn broer Constantinus Jozef (gedoopt 05/05/1749, beide zonen van Henricus Balduinus en Catharina
De Ridder) die zijn hoedenfabriek had tussen de Steenweg en de Begijnenstraat.
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het Wekelycks Bericht getuigen.579 We vernemen uit de advertenties tussen 1776 en 1782 ook
dat hij zich niet uitsluitend in boeken specialiseerde, maar eveneens schilderijen en etsen
verkocht, juwelen en zilverwerk, vrouwenkleren en overhemden, bestek e.a. huisraad en an-
dere “cremerije”.  Jacobus Josephus Carolus,  zijn  jongste  zoon (D 27/01/1771) werd op
12/04/1793 nog gepresenteerd  in het oudekleerkopersambacht en 's anderendaags erin op-
genomen, nadat hij eerst op 06/03/1787 in de leer gegaan was als zilversmid bij Charles Do-
nies op de IJzerleen.580 Hij werd niet oud, want vader noteerde nog zijn dagboek: “is gestor-
ven 13 december 1800 van eene bloedt spauwinge waer op gevolgt is eene teringe”.

Nog een familie met een lange traditie in het ambacht van de oudekleerkopers, heet-
te (de) Laddersous. 't Was een hele dynastie, actief van 1659 tot in de Hollandse Tijd. We
overlopen er even het inschrijvingsregister van de nieuwe meesters voor.581 Peerter582 Lad-
dersous kwam op 18/07/1659 in 't ambacht en had toen nog geen kinderen (hij trouwde ook
eerst negen dagen later583). De volgende was Jan Laddersoes, die op 05/04/1683 in 't am-
bacht kwam, vermoedelijk een zoon van voorgaande584 en nog jongman, maar 't jaar daarop
trouwde hij585. Drie jaar (26/09/1688) later was het de beurt aan Manghil586 Landersos, vrij-
meesterszoon, vermoedelijk ook een zoon van Peter en ook nog jongman, die ook 'de kaars
gedragen' had. Deze Michael Ladderjoes uit de “Brul” werd op 05/01/1749 begraven in St.-
Romboutskerk als kerklijk. Hij was op 19/08/1727 verkozen als nieuwe deken, nadat Jan
Fransus Van Noppen op 6 of 7 mei 1727 overleden was. Cornelis Lansenbergh legde nog al-
leen de rekening af tot 23/10/1727, maar daarna doet hij dat samen met Machiel Laddersous
tot 30/01/1730, die het nog tot 07/02/1735 zal blijven verder doen met zijn nieuwe collega
Cornelis Du Pre de jonge.587 Hij trouwde eerst eind 1695588 en werd later 'opgevolgd' door

577 [SAM, M 7090/B (a)] Catalogus librorum maxime historicorum Belgii. Quorum Auctio publica habebitur
Mechliniæ sub Ædibus JACOBI VERMEULEN In de Beffe-straet. Die 5. Octobris 1758. horâ 9. ante & 2
post meridiem. PECUNIA CAMBIALI, s.l. (Mechelen), 1758.

578 Er komen er teveel, dus we gaan alle titels niet meer volledig opgeven.
579 Zo verkocht hij bijv. op 23/01/1776 “eene groóte Quantiteyt BOECKEN bestaende in Histotien (sic) ende

andere Wetenschappen”, op 06/12/1781 “eene  schoone versaemelinghe van Boeken in alle wetenschap-
pen” en op 02/05/1782 “eene groote collectie van Boeken zoo Historie waer onder den Dictionnaire Ency-
clopedie in folio 35 vol. Parys 1751 wel gebonden, als Rechte , Theologie , en meer andere”.

580 Hun ligger gaat maar tot 1787, maar zo noteerde vader het in zijn dagboek pp. 12 en 15; zie JEUGHT (F.,
VAN DER), Maria (…), p. 27.

581 Ligger Oudekleerkopers (nr. 21).
582 Vermoedelijk  Peeter Ladersoije, op 13/10/1627 gedoopt in de kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle, als

zoon van Jan en Beijcken Van der Auwermuelen, met als peter Peeter Slestens en als meter Lesken Van
den Nieuwenhuijsse. Zijn ouders  Joannes De Ladersse en Barbara Vander Auwermuelen waren daar op
30/05/1613 getrouwd.

583 Petrus Deladerioers trouwde met Francisca Iliaens op 27/07/1659 in St.-Romboutskathedraal, met Joannes
Soetemont en koster Petrus Van Vlesselare als getuigen.

584 Hoewel niet aangegeven als vrijmeesterszoon (wat zijn vader ook niet per definitie geworden was), was
hij toch waarschijnlijk de zoon van de voorgaande, dan op 03/04/1660 in St.-Romboutskathedraal gedoopt
als zoon van Peeter Laderioers en Francisca Ilias, met (allicht grootvader) Joannes Laderioers als peter en
Maria Wauters als meter. Zeker is het niet, want het zou eventueel ook Joannes Baptista geweest kunnen
zijn, op 09/11/1660 in St.-Romboutskathedraal gedoopt als zoon van Jacobus en Barbara Bots, met ook
weer Joannes Laderioers als peter (en Lisebeth Bodts als meter); of ook nog  Joannes Franciscus  Ladre-
soes, op 21/11/1663 gedoopt in de kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle, als zoon van Paulus en Anna Roe-
kens, met dan Joannes Van Robbroek als peter en Catharina Theijs als meter.

585 Joannes Ladersoes huwde Joanna Wottier op 15/02/1684 in St.-Janskerk, met Martinus Van Laeck en Si-
mon Voetken als getuigen.

586 Michael Deladersous werd op29/10/1667 gedoopt in St.-Romboutskerk, als zoon van Peeter en Francisca
Ilios, met als peter Michael Cap en als meter de begijn Maria De Bruijn.

587 SAM, Oudekleerkopersambacht, nr. 23: reg. met de jaarrekeningen van de dekens, 1703/'04-1763/'66.
588 Michael  Ladersous  huwde  Catharina  De Wilde  op  24/11/1695 in  St.-Romboutskerk,  met  Joannes  De
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zijn zonen Egidus589 en Cornelis590. Egidius Laddersous, jongman, kwam op 30/07/1723 (de-
zelfde dag als Willem van den Bergh) in 't ambacht, had de eed afgelegd en bij zijn vader
was als borg het huis “den tiger” in de Nieuwe Bruul gesteld, met akte voor notaris J. A.
Van Slabbeeck; eerst in 1724 had hij “de torse gedraegen”. 't Is deze Egidius – drie jaar later
getrouwd591 – die we verder zullen bespreken als verkoper van boeken uit sterfhuizen. Hij
was ambachtsdeken, samen met Jaspaers Reymenant, van 03/01/1744 tot 30/03/1748 en op-
nieuw, met Francus De Barius dan, van 29/04/1757 tot 11/08/1758.592 Zijn broer Cornelis
Laddersous kwam op 09/09/1725 nog als jongman in 't ambacht, had de eed gedaan en door
zijn vader was datzelfde huis “den tieger” in de Nieuwe Bruul als borg gesteld, ook weer
met akte voor dezelfde notaris J. A. Van Slabbeeck (hij heeft datzelfde jaar “de torse ge-
draegen”). De telg van de volgende generatie is weer niet helemaal zeker. Michiel De Lad-
dersous kwam op 01/09/1747 als jongman in 't ambacht593 en diende als vrijmeesterskind
daarvoor slechts 20 gl. te betalen: zijn borg werd gesteld op een huis op de Korenmarkt, vol-
gens akte voor notaris en procureur Buydens op 30/01/1751. Hij was ofwel de 20-jarige
zoon van Egidius594 ofwel de 18-jarige van Cornelius595. Twee jaar later (op 20/02/1749)
kwam Jan De Laddersous, reeds getrouwd, in 't ambacht tegen betaling van 20 gl. als vrij-
meesterszoon596 en zijn borg werd gesteld op een huis597 op de Botermarkt, naast “de Conin-
ginne van Sweden”, volgens akte voor procureur en notaris Buydens. Jan Anthoon598 de Lad-
dersous, een zoon van Egidius, kwam 04/01/1751 in 't ambacht599, tegen betaling van 20 gl.
als vrijmeesterskind, nog jongman en zijn borg werd gesteld op een huis op de Korenmarkt
tussen “den ketel” en “den dobbelen pijl”, volgens akte voor alweer notaris en procureur

Clercq en Joannes Caluwaerts als getuigen.
589 Egidius Laddersous werd op 04/02/1705 gedoopt in St.-Romboutskerk, als zoon van Michael en Catharina

De Wilde, met Egidius Lenaerts als peter en Anna Petronilla Van Landewijck als meter.
590 Cornelius Laddersous werd op 17/11/1707 gedoopt in St.-Romboutskerk, als zoon van Michael en Catha-

rina De Wilde, met Cornelius Du Pré als peter en Joanna Sautmans als meter.
591 Egidius Ladersous huwde Isabella De Wit op 06/04/1726 in de kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle, met

Michael Ladersous en Franciscus Van Eeckhoren als getuigen. Hij werd daar begraven als haar weduw-
naar op 06/03/1781.

592 SAM, Oudekleerkopersambacht, nr. 23: reg. met de jaarrekeningen van de dekens, 1703/'04-1763/'66.
593 Zie ook in het reg. met de jaarrekeningen (Oudekleerkopers, nr. 23): “den 19 december 1747 betalt aen

gelagh op Het Schael voor 2 nief meesters Michiel De Laddersous ende Jasper Smets – 2-2-0”.
594 Michael De Laddersous werd op 06/07/1729 in de kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle gedoopt als zoon

van Egidius en Isabella De Wit, met Michael De Laddersous als peter en Maria Clara Phlips als meter.
Vermits Isabella De Wit op de Korenmarkt woonachtig was toen ze 30/07/1767 begraven werd, zou het
wel eens deze Michael kunnen betreffen.

595 Een andere Michael Laddersous werd op 28/09/1731 in St.-Romboutskerk gedoopt als zoon van Cornelius
en Theresia Companie, met ook Michael Laddersous als peter en Jusina Van Diepenbeeck als meter. Vader
Cornelius werd op 21/07/1742 begraven en woonde toen in de Befferstraat, aan de andere kant van de Dij-
le dus.

596 We zouden verwachten dat hij dus ook een zoon van ofwel Egidus ofwel Cornelis was, maar zo'n doop
konden we niet terugvinden: slechts een Joannes Ladersous, gedoopt in St.-Pieterskerk op 12/11/1713 als
zoon van Paulus en Barbara Raijmaekers en een Joannes Franciscus Ladersous die op 02/05/1723 ge-
trouwd was met Josina Diepenbeeck  in de kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle.

597 Dit huis, naast hun toekomstige nieuwe ambachtshuis dus, was nog maar net in het bezit van de familie.
We vinden dit terug de Wijkboeken (SAM, G. Wijkboeken, S I, nr. 2, fol. 20r°: “Botermerct zijde vande
halle /  (…) /  Op den 17. april 1749 is Sr. Michiel Laddersous meester auden cleercooper in dit huys ge-
goeijt. / Op den 3en mey 1749 is dit huys verbonden ut in procuratorio.”

598 Joannes Antonius Laddersous werd op 03/08/1733 in de kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle gedoopt als
zoon van Egidius en Isabella De Wit, met Joannes Antonius Van de Velde als peter en Barbara Blom als
meter.

599 Zie ook in het reg. met de jaarrekeningen (Oudekleerkopers, nr. 23): “4 ianuarij 1751 is in het hambacht
gecomen Jan Anthoon De Laddersous, ontfangen – 20-0-0”.

.MHT, nr. 7 (april 2018), p. 122



HUGO VERSTREPEN

Buydens op 30/01/1751. Ook Cornelius600 bracht nog zijn 17-jarige zoon Egidius601 De Lad-
dersous op 26/04/1758 in 't ambacht, tegen betaling van 20 gl. als vrijmeesterszoon en met
zijn borg gesteld op een huis in de Korte Schipstraat (beschreven door notaris Van Dijck) en
“heeft de torse gedragen”. De tweede die voor ons van belang is, was Philippus602 de Lad-
dersous, een zoon van Jan Anthoon (en dus kleinzoon van die Egidus die ook voor ons van
belang is) die op 05/04/1782 in 't ambacht kwam, daarvoor slechts 20 gl. betaalde603 als vrij-
meesterzoon en geen borg gesteld heeft; hij was bovendien van zijn leerjaren gedispenseerd
bij apostillaire beschikking van de wethouders d.d. 18/03/1782 (cfr.  Bernard Laureys op
02/12 van datzelfde jaar). 't Is deze die peter werd van Joannes Melchior Van den Bergh, de
neef van zijn zuster Anna. Zijn meter Isabella De Wit was de schoonmoeder van “crieur
juré” Jan Van den Bergh. Zijn vader Joannes Antonius604 was immers ook een zoon van Egi-
dius605 en Isabella, net als de vrouw van Van den Bergh. Jean Van den Berghe was dus een
aangetrouwde oom van Philippe Jacques hier. Grootvader Egidius kennen we van een boe-
kencatalogus uit 1761, die hem plaatst op de Korenmarkt (“ad Forum Frumentarium”).606

Hij overleed in 1781607 (zijn echtgenote was al in 1767 heengegaan608) en anderhalve maand
later werden zijn huis en zijn roerende goederen verkocht, waardoor we te weten komen
waar zijn handelshuis juist was: een “Een welgelegen Huys ter neiringe genaemt den Keyser
gestaen op de Kore-merkt alhier, op den hoek van het Peerde straetjen, het huys genaemt
den Swarten Haen ter 1re, ende het voorsz. Straetjen ter andere”.609 Voor zijn kleinzoon Phi-
lippus Jacobus (1756-1836), weliswaar nog in 't ambacht gekomen in de laatste jaren van

600 Cornelius Laddersous was op 14/09/1729 in St.-Romboutskerk getrouwd met Theresia Compagnij (getui-
gen: Michael Laddersous en Augustinus Van den Bergh). Voor die laatste getuige herinneren we aan de
hierboven beschreven Augustinus (1700-1752) en de familiebanden.

601 Egidius De Laddersous werd op 20/12/1739 gedoopt in St.-Romboutskerk gedoopt als zoon van Cornelius
en Theresia Companni, met uiteraard Egidius De Laddersous als peter en Maria Anna Vandist als meter.

602 Philippus Jacobus De Laddersous werd op 18/06/1756 gedoopt in de kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle,
als zoon van Joannes Antonius en Joanna Bernardina Gheijlinck, met Philippus Jacobus Reijnaerts als pe-
ter en Isabella De Wit als meter.

603 Zie ook in het reg. met de jaarrekeningen (Oudekleerkopers, nr. 24): begin 1782 werd 20 gl. ontvangen
van Philip De Laddersous als vrijmeesterszoon.

604 Joannes Antonius De Laddersous overleed op 30/12/1779, slechts 46 jaar oud (zijn vader stierf eerst in
'81) en werd begraven in de kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle.

605 In 1764 was Egidius de Laddersous oud-deken van het ambacht (zie DAMBRUYNE (J.), Verzamelinventaris
(...), p. 136, nr. 22). In 1788 waren de dekens Joannes van den Bergh en Jacobus Laureijs (ibidem, p. 135,
nr. 17).

606 [SAM, M 7090/C (a)] Catalogus ex omni facultate librorum; sed maxime seletorum historicorum Belgi,
quos reliquit Eruditissimus Dominus D. N. Quorum Auctio publicè habebitur Mechliniæ in Ædibus ÆGIDII

DE LADDERSOUS ad Forum Frumentarium die 4. Augusti 1761 horâ 9 ante & 2. post meridiem præcisè.
Pecuna cambiali, Mechelen, 1761.

607 Ægidius De Laddersous, weduwnaar van Isabelle de Wit, overleed op 06/03/1781 en werd begraven in de
kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle.

608 Isabella  De  Wit,  echtgenote  van  Egidius  De  Laddersous  en  wonend  “op  de  coore  merdt”,  werd  op
30/07/1767 begraven in de kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle met een tinnenkandelaarsuitvaart.

609 Zie SAM, G6, Wekelyks bericht voor de provincie van Mechelen, 1781, nr. 16 (22/04/1781), p. 236: “Vry-
dag den 27. April 1781, ten elf ueren voor noen, zal op het Stads-huys alhier gehouden worden de eerste
Vierschaere tot verkoopinge van / Een welgelegen Huys ter neiringe genaemt den Keyser gestaen op de
Kore-merkt alhier, op den hoek van het Peerde straetjen, het huys genaemt den Swarten Haen ter 1re,
ende het voorsz. Straetjen ter andere, laest bewoont geweest by wylent Sr. Egidius de Laddersous. Inge-
meynt voor 1500. Verdieren 250. De Condietien onder de Notarissen ende Procureurs WALRAVENS ende
ADRIANI.” Dit bericht werd herhaald in het nr. 17 (29/04/1781), p. 252. Op p. 238 van het vorige nr. had
ook gestaan dat op donderdag 26 april een verkoop zou gehouden worden van al de roerende goederen in
het sterfhuis van Egidius de Laddersous op de Korenmarkt en op vrijdag van het zilverwerk, porselein en
horlogerie.
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het bestaan daarvan, moeten we wachten tot de negentiende eeuw om iets te horen van zijn
boekenverkopingen (en die van kunst), die we konden vaststellen in de periode 1810-1818.
Met de volkstelling van 1796 blijkt hij nog gewoon “frippier” te zijn en samen met zijn zus-
ter  Thérèse bij  zijn moeder  (weduwe) te wonen in de “Rue des sabots” (Blokstraat)  nr.
E/463. Toen hij hier op 26/04/1798 trouwde met de 14 jaar jongere Anne Marie Maes610

werd hij “marchand de tabac” aan de IJzerenleen genoemd. Tijdens de volkstellingen van
1804 en 1808 woonde hij met zijn vrouw en twee dochters onder de 15 jaar op de IJzeren-
leen A/330 en wordt hij nog steeds “frippier” genoemd. In die van 1813 werd nr. 331 geno-
teerd als zijn woonst (na het overlijden van Verhoeven, hij is dan blijkbaar in het huis van
zijn voormalige buurman ingetrokken) en op nr. 330611 woonde dan de “frippier” Jean Bap-
tiste Passy, waarover zo dadelijk meer. 't Waren zeker ook geen onbelangrijke verkopen. Zo
werden de boeken van Willem Frans Verhoeven in 1810 verkocht in zijn sterfhuis aan de IJ-
zerenleen612, dat bewoond door werd handelaar (marchand) Phil. Jaq. De Laddersous, bij
wie de catalogus verkocht werd. Datzelfde jaar verkocht hij ook de boeken en gravures van
De Vivario aan de “bailles de fer”. De catalogus van een boekenverkoop in 1813 kon vorig
jaar niet aangekocht worden.  613Een boekenverkoop op 25 en 26/10/1814 werd gehouden
“en la maison de Ph. Jacq. De Laddersous, crieur juré du Mont de Piéte, aux bailles de
fer”. Hij gebruikte dus nog de titel van gezworen roeper, maar dan wél van de Berg van
Barmhartigheid. In 1818 was daar ook een boekenverkoop – en nadien schilderijen – met
catalogusverkoop daar: “Ph. Jacq. De Laddersous, crieur juré du Mont de Piété, aux bailles
de fer N° 331”.614 Philippe Jacques overleed te Mechelen op 29/09/1836 als particulier in de
Bruul.

In 1766 greep er een verkoop plaats van boeken en landkaarten (van wijlen edele
heer Joannes Theodorus Van Brée615) bij Cornelius Pottuck in de Befferstraat en dat o.l.v.

610 Te Mechelen geboren op 09/05/1770 en dezelfde dag gedoopt in de Hanswijkkerk, als dochter van Jacobus
en Jeanne Steen.

611 Ter indicatie: in 1856 werd wijk A nr. 330 IJzerenleen 14; momenteel is nr. 14 drogisterij “Het verguld
schaap” en nr. 16 “Brasserie 't Vlietje”. De plaatsbepaling is niet 100 % zeker, maar we zitten in elk geval
in die mooie, na WO I heropgebouwde panden, tegenover wat nu een open plek tegenover de Blauw-
hondstraat is, maar waar tot aan het Duitse bombardement van 1914 het Vleeshuis stond.

612 In de volkstelling van 1808 woonde hij op de IJzerenleen nr. A/331 (Henricus-Josephus Lostermans en
zijn vrouw Anna Clara Jeghers, waarover verder, woonden er op nr. 335). Philippe en zijn vrouw woonden
toen nog ernaast, op het nr. 330.

613 Volgens de beschrijving van de veiling van Romantic Agony op 28-29/04/2017) in Brussel, was de titel
Catalogue d'une très-belle collection de livres, dont la vente publique se fera (lundi 22) mars 1813 et jour
suivant (…), Brussel, 1813, [2]-32 pp. Het zou een verkoping geweest zijn van de Berg van Barmhartig-
heid, geleid door Ph.-Jacq. de Laddersous, maar dat zou een verkeerde interpretatie van zijn zelfbetiteling
geweest kunnen zijn.

614 331 was 10 jaar voordien het huis van zijn buurman Verhoeven geweest; hij lijkt dus idd. verhuisd te zijn.
615 [SAM, M 2644 (a)] Catalogus Librorum in omni facultate præstantium, et Collectionis Atlanticæ Mappa-

rum Geographiæ Novæ & Veteris, Imperiorum & Regnorum totius Orbis, Ex Optimis Probatisque Geo-
graphis tàm Antiquis quám Recentioribus, quas summâ Curâ & magnis Sumptibus ab hinc 40. Annis sibi
comparavit & reliquit Prænobilis Dominus, Dominus Joannes Theodorus Van Brée, Quæ Collectio post
Venditionem Librorum itidem Auctione publicâ,  junctim,  aut separatim vendetur Pecuniâ Cambiali  in
Ædibus CORNELII POTTUCK in Plateâ vulgô de Beffestraete MECHLINIÆ die MARTIS 7. Octobris 1766. &
sequentibus. Apud quem, cæterosque Celebriores Belgii Bibliopolas, Catalogi uno Asse (Pauperibus desti-
nato) distribuuntur. Sub directione J. F. Vander Elst, Typographi. – Catalogue van eene uytmuntende Bi-
bliotheek Ende versaemelinghe van Land-Caerten, Soo Oude als Nieuwe Landt-beschryvinge der Keyser-
en-Koninck-Rycken van de geheel Werelt, Van de Beste en Ervarenste der Oude en Nieuwe landt-beschry-
vers, Van over de 40. Jaren Met grooten aerbeydt en onkosten by een vergaedert ende naergelaeten door
den Edelen Geboren Heer Joannes Theodorus Van Brée, Welcke versaemelinghe naer de Boecken gesae-
mentlyck oft in 't besonder publiquelyck sal verkoght worden in Wisselgeldt ten Huyse van CORNELIUS

POTTUCK in de Beffestraete tot Mechelen, den 7. October 1766. Alwaer de Cataloguen te bekomen syn
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boekhandelaar J. F. Vander Elst. Het gaat hier uiteraard om Joannes Franciscus, boekdrukker
achter de Stadshalle.616 Met de voornaam L. vinden we die naam Van der Elst terug in de
Catalogus librorum van Petrus Tielens617, advocaat bij de Grote Raad, met verkoop in diens
sterfhuis op 20/07/1752. Dit was dan Laurentius uit Brussel, vader van de vorige en begra-
ven op 02/12/1754; hij was drukker en boekverkoper in Mechelen.618 Wie was die Pottuck
nu en hoe was hij in het ambacht geraakt? Welnu, dat was een kwestie van huwelijkspolitiek
en  familiale  bijstand.  Cornelius  Pottuck  werd  immers  gedoopt  in  St.-Romboutskerk  op
27/11/1726, als zoon van Ludovicus en Anna Maria Du Pré, met Cornelius Du Pré als peter
en Anna Barbara Du Pré als meter. Zijn vader was daar immers op 05/05/1725 getrouwd
met een lid van de familie Du Pré, nl. Anna Maria die daar op 10/05/1693 gedoopt was als
dochter van Cornelius en Barbara De Smet (ook “De Smit”) en dus een zuster was van een
jongere Cornelius De Pré, daar gedoopt op 23/09/1696. Die familie zat al heel lang in het
ambacht der oudekleerkopers en was niet eenvoudig te reconstrueren, want er waren er zo-
veel van. Hun geschiedenis gaat terug tot Jan du Pre de Jonge, die op 17/02/1626 als jong-
man in het ambacht kwam en kaars noch plaats kocht.619 We vonden zijn doopakte niet,
maar hij was vermoedelijk een zoon van Jan (de Oude dan) die uit een Walsch-sprekend ge-
bied gekomen was en Toriken Cranens620. Hij huwde hier allicht de weduwe Catharina Sue-

mits te betaelen eenen stuyver voor den Armen. Onder de bestieringhe van J. F. VANDER ELST Boeckdruc-
ker. De Heeren, de verkoopinghe niet konnende bywoonen gelieven hunne Commissie aen den voorsz.
Boeck drucker toe te senden., s.n.d. (Mechelen, 1766); plus na de boeken: Catalogue ou collection de car-
tes géographiques, plans, et estampes, vuës de villes, palais, châteaux, bâtimens, jardins. &c. gravés par
les Maîtres les plus Renommés, Lesquels on vendra après les Livres ensemble ou par parties, sous la
direction de Jean François VANDER ELST.

616 Gedoopt op 03/02/1728 en op 29/04/1756 getrouwd met Maria Anna van Mompeijen.
617 [SAM, M 7085/G (a)] Catalogus librorum juridicorum, historicorum et miscellaneorum consultissimi Do-

mini Petri Guilielmi Tielens (dum viveret) in Magno Regiæ, ac Caesaræ Suæ Majestatis Consilio advoca-
ti. Quorum Auctio habebitur in Domo ejus Mortuaria, die 20 Julii 1752. Horâ 9 ante & 2.dâ post meri-
diem. Sub directione L. VANDER ELST Bibliop. Vendentur Pecuniâ Cambiali, s.l. (Mechelen), 1752.

618 Zie voetnoot 21 op p. 10 van FONCKE (Robert), De magistraat van Oud-Mechelen tegen heiligenstoeten
op straat en de karnavalviering  in  Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde (nieuwe reeks), Gent, jg. 1964, afl. 1-4 (jan.-april), (pp. 7-30): “Laurentius Van
der Elst, geboortig van Brussel, vestigde zich te Mechelen omstreeks 1718 aan de Grote Markt. Hij werd
er ten grave gedragen op 2 december 1754. Zijn weduwe zette daarna de boekwinkel voort; hun zoon Jan-
Frans leidde verder tot in 1788 de drukkerij (F.E. Delafaille: Bijdragen tot opheldering der geschiedenis
van Mechelen (Mechelen, z.j., Ie deel; blz. 23 vlgg. ‘De boekdrukkers van Mechelen’: blz. 88-93: Lauren-
tius Van der Elst, 1718-1754).” Foncke verwees hier naar DELAFAILLE (Frans Edward), Bijdragen tot op-
heldering der geschiedenis van Mechelen, Mechelen, s.a. (1885), pp. 88-93.

619 SAM, Ligger Oudkleerkopersambacht (nr. 21).
620 Dat huwelijk is onvindbaar en dateert allicht van vóór de parochieregisters in 1585 op orde kwamen, na de

Protestantse Republiek. Een Toriken Cranen werd op 23/06/1597 begraven in St.-Janskerk met een uit-
vaartdienst van 2 pond was en een gelijknamige Torieken Craens (zonder meer uitleg) op 27/02/1623 in
St.-Romboutskerk. Op de parochie afgaande was de moeder van Cornelius allicht de laatste, maar zeker-
heid kunnen we daarover niet bieden, al lijkt er na Cornelius in 1594 geen kind meer gevolgd te zijn, wat
eerder op de eerste zou wijzen. De drie dopen in St.-Romboutskerk die we konden vinden, waren die van:
Rumolde du Prez, gedoopt op 02/07/1589 als zoon van Jan en Toriken Cranen, met heer Rombaut Huens
als peter en Anna Cranen als meter; Maria de Prez “oft van den bemde” op 01/06/1591 gedoopt als dochter
van Jan en Toriken Scranen, met Jan de Vrise als peter en Maycken Bisschops als meter; Cornelius de
Pres, gedoopt op 01/01/1594 als zoon van Jan en Toriken 's Cranen, met Augustijn Smets als peter en Cla-
ra Van den Veke als meter (vader opgegeven als “wallon”). Eerdere kinderen zijn ofwel in Walschlant ge-
boren ofwel in Mechelen vóór de aanvang van de parochieregisters.
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tens.621 Bijna 30 jaar later, op 01/03/1655, kwam Augustijn622 du Pre Cornelis sone623, vrije
jongman te Antwerpen wonend, in het ambacht en op 31/08/1655 zijn oudere broer Jan624,
eveneens nog jongman en te Antwerpen wonend. Hun jongere broer Jacop625, die deken van
het  ambacht  zou  worden,  vervoegde  hen  op  22/09/1661.  Het  waren  allen  zonen  van
vermoedelijk een broer van Jan de Jonge. Ze hadden nog een broer Cornelius626 en diens
zoon Rombout627 du Pre, jongman, kwam op 01/09/1672 in 't ambacht628 en betaalde zijn
borg van 300 gl. Op 28/06/1683 was het de beurt aan Coernelies du Pre629, jongman, een
zoon van Augustijn630. De volgende was  Nieckclaes631 de Pre op 08/09/1696, dekenszoon
(zoon van Jacob632, die zijn borg was), jongman, die ook in het kaasmakersambacht was,
maar beloofd had het een of 't ander te laten.633 Op 12/09/1697634 kwam Jacobus635 du Pre,
zoon van Augustijn636, erbij. En dan zijn we eindelijk gekomen aan die in 1696 geboren Cor-
nelis De Pre637, aangetrouwde oom van onze Cornelis Pottuck en zelf als jongman in 't am-
bacht gekomen op 21/03/1727. Vermits zijn vader ook Cornelius heette, was het allicht hij
die van 30/01/1730 tot 07/02/1735 ambachtsdeken was (Cornelis Du Pre de jonge), samen
met Machiel Laddersous.638 Neef Cornelis Pottuck kwam op 26/02/1748639, ook nog jong-

621 Jan Du Pree huwde Catharina Suetens op 27/03/1640 in St.-Romboutskerk (getuigen: Cornelis Du Pre en
Joos De Roy), “Ghetraut met dispensatie van 3 geboden ende besloten tijd ende op den eedt ghedaen bij
Catharina in handen van Mijnheer den Vicarius generael dat sij het kint van Jan du Pree niet en heeft
aengheraeckt als sij het selve te vormen heeft gheleyt ende alsoo vrij is van gheestelijk maescaep.” Zij
werd op 26/05/1659 begraven in St.-Janskerk als weduwe van Judocus Agneessens en daarna van Joannes
Du Pre, want die was al op 24/08/1649 daar begraven met het maximum recht van 16 pond was.

622 Augustinus werd gedoopt in St.-Romboutskerk op 03/04/1633 als zoon van Cornelius du Pre en Sara Ti -
lens, genoemd naar zijn peter Augustinus Smets; zijn vader Cornelis is allicht de voornoemde Cornelius
De Pres die gedoopt werd in St.-Romboutskerk op 01/01/1594 als zoon van de “wallon” Jan en Toriken 's
Cranen.

623 Die vader Cornelis Du Pre trouwde op 27/08/1622 met Zara Thielens in de kerk van O.-L.-Vrouw-over-
de-Dijle, met Jan Du Pre en Hendrick Wijtiers als getuigen (na ondertrouw op 13/08/1622).

624 Gedoopt in St.-Romboutskerk op 13/03/1631, als zoon van Cornelius en Sara Thilens.
625 Jacobus Christophorus Du Pre werd gedoopt in St.-Romboutskerk op 20/01/1638 als zoon van Cornelis en

Sara Thielens.
626 Cornelius Du Pre, gedoopt in St.-Romboutskerk op 29/06/1635, als zoon van Cornelius en Sara Tilens.
627 Rumoldus Du Pre, gedoopt op 22/10/1656 in de kerk van O.-L.-Vrouw van Hanswijk, als zoon van Corne-

lius en Anna Scherps.
628 Ligger Oudekleerkopers (nr. 21).
629 Ligger Oudekleerkopers (nr. 21).
630 Cornelius Augustinus De Prez werd op 14/03/1663 gedoopt in de kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle, als

zoon van Augustinus en Sara Bucet, met Cornelius De Preez als peter en Elisabeth Beckers als meter. Va-
der Augustinus Du Pré was getrouwd met Sara Biset op 25/11/1660 in St.-Jansparochie, met Georgius Bi -
set en Cornelius Du Pré als getuigen (na ondertrouw in St.-Romboutskerk vijf dagen eerder).

631 Nicolaus Du Pre werd op 22/07/1669 gedoopt in St.-Romboutskerk als zoon van Jacobus en Maria De
Clerck en genoemd naar zijn peter Nicolaus De Clerck, pastoor van St.-Martinus in Hombeek (meter was
Adriana De Pre).

632 Jacques De Pre huwde Maria De Clercq in oktober 1666 in Humbeek.
633 Ligger Oudekleerkopers (nr. 21).
634 Ibidem.
635 Jacobus Duprez werd gedoopt op 05/08/1672 in St.-Romboutskerk, als zoon van Augustinus en Anna

Janssens en genoemd naar zijn peter  Jacobus Duprez (meter was Jacquemijntien Wouters).
636 De Augustijn Du Pre die met Anna Janssens trouwde op 23/05/1668 in St.-Romboutskerk (getuigen: Jaco-

bus Du Pre en Franciscus Van Konincxloo). Het was een zoon van Cornelius, de broer van deken Jacob:
Augustinus Du Pre, gedoopt in St.-Romboutskerk op 03/04/1633 als zoon van Cornelius en Sara Tilens,
genoemd naar zijn peter Augustinus Smets (meter was Margareta Sillevoorts).

637 Gedoopt op 23/09/1696, als zoon van Cornelius en Barbare De Smit.
638 SAM, Oudekleerkopersambacht, nr. 23: reg. met de jaarrekeningen van de dekens, 1703/'04-1763/'66.
639 Ligger Oudekleerkopers (nr. 21). Het reg. met de jaarrekeningen (Oudekleerkopers, nr. 23) vermeldt: “den
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man zijnde, als onvrijmeesterskind in 't ambacht en moest dus 80 gl. betalen voor de eer.
Zijn  borg werd gesteld op een huis in de Befferstraat, eertijds “de wilde kat”, nu “de Co-
ninghe van Spannien” volgens akte voor notaris Buydens (bij hem staat niet vermeld dat de
eigenares ervan zijn moeder was, de weduwe Pottuck, maar Cornelis de Pre, Ludovicus de
Visscher en Jacobus Laureys – waarover verder – stelden allen hun borg op datzelfde huis).
Zoals gebruikelijk, kon hij nu een maand of twee later trouwen.640 Hij overleed een half jaar
voor zijn vrouw in de Beffe Straet waar zijn zaak was en werd begraven op 12/06/1774. Hij
was  onafgebroken  ambachtsdeken  geweest,  samen  met  Jan  Baptist  Tondeur,  van
20/09/1758 tot 25/11/1768 (alleen sinds het overlijden van zijn collega, die op 04/05/1766
begraven was).641 Er kwam nog een laatste de Pre bij, zoon van een andere aangetrouwde
oom van Cornelis Pottuck en dus een neef van de Cornelis die in 1727 in 't ambacht geko-
men was, nl. Cornelis de Pre642 op 14/03/1748643, een jongman die als vrijmeesterszoon maar
20 gl. moest betalen en wiens borg dus gesteld werd op hetzelfde huis en met zelfde notaris
als bij Cornelis Pottuck een maand eerder. Hij kon het volgende jaar dan ook trouwen.644 De
laatste die we in deze paragraaf nog moeten vermelden is Ludovicus de Visscher, die op
31/07/1755 in 't  ambacht kwam, slechts 20 gl.  betaalde645 als vrijmeesterszoon en wiens
borg ook weer gesteld werd op datzelfde huis in de Befferstraat, volgens akte voor notaris
Van Nuvel.646 Hij is niet belangrijk voor ons als boekenverkoper, maar die weerkerende borg
getuigt van de banden tusssen de oudekleerkopersfamilies (een Rumoldus De Visscher was
getuige bij het huwelijk van Jan Du Pré in 1717 en toen die Rombout, zoon van Franchoys,
op 23/02/1697 in 't  ambacht gekomen was, was suppoost Cornelis Du Pre zijn borg ge-
weest).

De  laatste die zich nog uitsluitend in de achttiende eeuw situeert, is Adriaan Coe-
nens. Hij trouwde op 21/11/1768 in St.-Janskerk met Maria Joanna Helsen, nadat hij exact
twee weken eerder aanvaard was in het ambacht der oudekleerkopers.647 Het is bijna een
constante; een inkomen was nu eenmaal een noodzaak om in het huwelijksbootje te kunnen
stappen. Hij overleed al op 04/12/1787 en werd twee dagen later begraven in St.-Janskerk

26 feb. 1748 op den beir op de merckt in het ambaght aenveert Cornelis Pottut (sic) aen gelagh gegeven –
3-13-0”.

640 Cornelius Pottuck huwde Joanna Maria Augustijns op 23/04/1748 in St.-Romboutskerk. Zijn bruid was al-
licht Joanna Maria Augustijns, gedoopt in de Hanswijkkerk op 12/08/1723, als dochter van Franciscus en
Barbara Cabbuij. Zij werd begraven als Joanna Augustijns op 02/12/1774 in St.-Romboutskerk (partner
Cornelius Pottuck, tinnenkandelaarslijk).

641 SAM, Oudekleerkopersambacht,  nrs.  23  en  24:  reg.  met  de  jaarrekeningen  van  de  dekens,  1703/'04-
1763/'66 en 1766/'68-1785/'87.

642 Cornelius Du Pré, gedoopt op 15/11/1718 in St.-Romboutskerk, als zoon van Joannes en Anna Wouters,
genoemd naar zijn peter Cornelius Du Pré (meter was Catharina Costers). Zijn ouders Joannes Du Pré en
Anna Wauters waren op 0/11/1717 getrouwd (getuigen waren Rumoldus  De Visser en Jacobus Du Pré,
broer van de bruidegom). Vader was Joannes Cornelis Du Prez, gedoopt op 19/11/1691 in St.-Rombouts-
kerk, als zoon van Cornelius en Barbara De Smit en genoemd naar zijn peter Joannes De Smit (meter was
Margareta De Drijver). De grootouders Cornelius Du Pré en Barbara De Smet waren op 06/02/1689 ge-
trouwd in de kerk van O.-L.-Vrouw van Hanswijk (getuigen waren Rumoldus Du Pré en Anna Du Pre).

643 Ligger Oudekleerkopers (nr. 21).
644 Cornelius Dupré huwde Anna Maria De Saar op 14/01/1749 in St.-Romboutskerk, met E.H. Ludovicus

Guilielmus Vermeren en Petronilla Segers als getuigen (ze waren bloedverwanten in de derde graad in de-
zelfde lijn).

645 Zie ook in het reg. met de jaarrekeningen (Oudekleerkopers, nr. 23): op 31/07/1755 werd 20 gl. ambachts-
geld ontvangen van Lois De Visscher.

646 Ligger Oudekleerkopers (nr. 21).
647 Ligger Oudekleerkopers (nr. 21): 07/11/1768 Adrianus Koenens, onvrijmeesterszoon [al vonden we geen

eerdere Coenens], zijn borg gesteld op het door hem bewoonde huis op de Veemarkt genaamd “St Mi-
chael”, volgens akte voor notaris Walravens.
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met een middelbare uitvaart; de pastoor noteerde erbij dat hij proviseur van de armentafel
was (“provisor mensæ pauperum”), dus zelf zeker ook geen armoezaaier. We vonden van
hem slechts één catalogus terug uit 1780648 en een advertentie uit 1781649, nog steeds op de
Veemarkt wonend en handelend.

Eén die vlot de overgang van verschillende regimes lijkt gemaakt te hebben, is Cor-
nelius Jozef Tondeur. Deze man, in St.-Romboutskerk gedoopt op 23/12/1753 (zoon van Jan
Baptist en Magdalena Lintermans), overleed hier nochtans eerst op 30/01/1829, als rentenier
en nog altijd in de Befferstraat wonend waar hij zijn handel had. Hij was toen al jaren we-
duwnaar van Joanna Michiels († Mechelen  13/04/1813), waarmee hij op 07/11/1780 ge-
trouwd was. Zijn zoon Frans Jozef van 34 was toen al rentenier. Zijn schoonzoon Jan Bap-
tist  Antonius  De  Pues  was  “artseny-bereyder”650.  Cornelius'  vader  Janbatists was  op
30/09/1733 in het oudekleerkopersambacht gekomen, waarbij zijn moeder als borg het huis
waar zij woonde stelde, nl. “de twee pistole” in de Befferstraat, met akte voor notaris De
Saer.  Die  zou  onafgebroken  ambachtsdeken  zijn,  samen  met  Cornelis  Pottuck,  van
20/09/1758 tot zijn overlijden (hij werd begraven op 04/05/1766).651 Zoon Cornelis Joseph
werd op 09/04/1773 aanvaard in het “Aambacht van het aude-Cleercoopers ende publike
oproepers”, waarvoor hij als vrijmeesterszoon slechts 20 gl. moest betalen.652 Hij was de-
ken, samen met Jacobus Laureys, van 26-7-1783 tot april 1788.653 In 1781 verscheen in het
Wekelyks  Bericht de  aankondiging  dat  op  23/10/1781  ten  huize  van  roeper  Cornelius
Tondeur  in  de  Beffe  straete een  verkoop  zou  gehouden  worden  van  “eene  schoone
Versaemelinge van Boeken in alle Wetenschappen, naergelaeten door wylen den Eerw. Hee-
re Bartholomeus Jacobus Bloys, Priester”.654 Op 24/10/1793 werd bij hem een collectie boe-

648 [SAM, M 7090/D (a)]  Catalogus librorum theologicorum et historicorum. Quarum auctio habetitur in
ædibus Adriani Coenens Mechlininiæ in Foro vulgó de Vee-merkt die 10 (in hs. veranderd in 17) Augusti
1780. pecuniâ Cambiali. Horâ 2dâ pomeriadianâ, Mechelen, 1780.

649 [SAM, G6] Wekelyks Bericht voor de Provincie van Mechelen, 1781, nr. 20 (20/05/1781), p. 299 (en nog
eens hetzelfde in nr. 21 van 27/05/1781, p. 316): Men zal publiekelyk verkoopen den 31. dezer maend Mey
1781, ten Huyse van, Adrianus Coenens, woonende op de Vee-Merkt alhier, eene schoone versaemelinge
van Boeken, zoo Gods-geleerde, Regts-geleerde, Historische, Medicyn-boeken als andere, van de welke de
Cataloguen by den voorsz. Roeper te bekomen zyn, mits te betaelen twee oorden.

650 Een artseny-bereyder of artsenymenger was een apotheker. Zie SÉWEl (William), A New Dictionary En-
glish and Dutch, (…) – Nieuw Woordenboek Der Engelsche en Nederduytsche Taale, Waar in de Woorden
eygentlyk vertaald, en de verscheydenerleye betékenissen der zelve naauwkeurig aangeweezen zyn: (...),
Amsterdam, 1691, p. 20 of ROCHES (Jean, DES),  Nieuw Nederduitsch en Fransch woorden-boek, Maas-
tricht, 17833; het woord was ook in de negentiende eeuw nog in gebruik, zie OLINGER (Philippe), Nieuw
Vlaemsch-Fransch woordenboek –  Nouveau dictionnaire flamand-français,  dans lequel on trouve (...),
Mechelen, 1834, p. 64.

651 SAM, Oudekleerkopersambacht,  nrs.  23  en  24:  reg.  met  de  jaarrekeningen van  de  dekens,  1703/'04-
1763/'66 en 1766/'68-1785/'87.

652 Ligger Oudekleerkopers (nr. 21), op die respectieve datums.
653 SAM, Oudekleerkopersambacht, nr. 24: reg. met de jaarrekeningen van de dekens, 1766/'68-1785/'88. Het

was blijkbaar een moeilijke tijd voor het ambacht, zoals ook uit het afbreken van de Ligger blijkt (laatste
inschrijving van een nieuwe meester op 01/10/1787). 't Was immers het jaar van de gehate juridische en
administratieve hervormingen van Jozef II met zijn edicten van 01/01/1787, gevolgd door het decreet  van
17/03/1787 (reeds op 29 mei ingetrokken), waarmee de ambachten hun financiële en juridische autonomie
verloren; cfr. BERGHE (Yvan, VANDEN), Een stedelijke reactie op de politiek van Jozef II. Het geval Brug-
ge: het onverwachte Jozefisme van de ambachten en de volksmassa  in .Documentatieblad werkgroep 18e-
eeuw, nr. 49-50 (febr. 1981), Nijmegen, 1981, (pp. 24-38) p. 27. De laatste rekening in het register, begon-
nen op 30-7-1785 samen met zijn collega, breekt plots af in april 1788. Ze werd wél los ingediend (Oude-
kleerkopersambacht, nr. 26: rekening 1785-1788), maar alleen afgelegd door “Jacobus Laureys dienenden
deken van het Oproepers ende Oudecleercoopers ambaght”.

654 SAM, G6, Wekelyks Bericht voor de Provincie van Mechelen, 1781, nr. 42 (21/10/1781), p. 597.
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ken verkocht waarvan we de catalogus nog hebben.655 Eronder werd geschreven: “Du lieute-
nant Ecouteté La Faille”, waaruit we kunnen opmaken dat het gaat om de bibliotheek van
Joannes Carolus Josephus Alexander Blasius Jacobus Della Faille656, heer van Elsbroek en
schout van Mechelen, overleden op 26/10/1791 en op 29 oktober begraven in St.-Janskerk
als koorlijk, met uitvaartdienst twee dagen later. In Antwerpen steekt er nog een exemplaar
met  kogelschade  van  de  verkoopscatalogus  van  een  verzameling  etsen  bij  hem  op
26/06/1793.657 Meer catalogi zijn er niet van bewaard, maar de volkstellingen geven aan dat
hij nog lang daarna actief was. In die van 1796, het jaar nadat de ambachten afgeschaft wer-
den658, staat hij nog aangegeven als  frippier, wonend in de Befferstraat op nr.  606 (en 605
“incorporé), tussen  frippier Jacques Vermeulen en de hoedenfabriek van H. Van den Nieu-
wenhuysen. Hij woonde er met zijn echtgenote, zijn moeder-weduwe, zijn dochter Thérèse
en nog vijf andere kinderen onder de 12 jaar, waarbovenop hij nog aan twee mannen loge-
ment moest bieden. In 1803 heette het er Befferstraet 759 (wijk E nr. 759 werd Befferstraat
12 in 1856), was hij nog steeds frippier, net als in 1804, 1808 en 1813 (al weduwnaar dan).
In 1818 wordt hij Crieur de ventes genoemd (en eigenaar van het pand) en in 1821 Roeper.
Zijn 23-jarige maar nog thuis wonende zoon Jozef was in 1821 commis griffier659.

Voor de laatste decennia van de achttiende eeuw beschikken we over vier catalogi
van een lid van een oud en belangrijk oudekleerkopersgeslacht, dat de revolutie ook nog en-
kele generaties lang zou overleven. Hun verhaal begint660 wanneer op 22/09/1674 Niclas661

Laureys als onvrije jongman in het ambacht komt. Twee van zijn zoons volgden hem. De

655 [SAM, M 10.751/F (a)] Catalogue d'une très-belle collection de livres en toutes sortes de facultés. Dont la
vente se fera en argent de change, le 24 octobre 1793, à neuf heures avant & à deux heures après-midi,
dans la maison de Corneille Tondeur, crieur juré, rue de Beffe, à Malines, où le Catalogue se distribue,
moyennant deux liards pour les pauvres, Mechelen, 1793, 38 pp.

656 Zie FAILLE (DELLA), VIII/1°  in  GOETHALS (Félix Victor), Dictionnaire (...), dl. 2, Brussel, 1849, s.p.
657 [Bibliotheek van het Kon. Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, VM-MECH 1792 0626] Catalogue

d'une collection de belles estampes  (...) qui se vendront publiquement chez  le crieur juré C. Tondeur  à
Malines, mardi 26 juin 1792, Mechelen, 1792, 1 p.

658 Dat was in 1776 al geprobeerd in Frankrijk, waarbij dan het patent als registratie van elke economische ac-
tiviteit moest dienen. Zo revolutionair was het idee dus niet, maar in 1776 was het mislukt en eerst met het
decreet d'Allarde van 2 en 17 maart 1791 tot afschaffing van het gildewezen (en de afkondiging van de
wet Le Chapelier op 14/06/1791 die ze repressief voorzette) vond het verbod op de ambachtenorganisaties
er doorgang, waarmee de weg voor de invoering van het patentrecht vrijgemaakt werd, dit keer een instru-
ment van belastinginkomsten. Bij arrest van 10/11/1795 werd de toepassing ervan uitgebreid tot het 'Belgi-
sche' grondgebied. Zie STEEGEN (Erwin), Kleinhandel en stedelijke ontwikkeling. Het kramersambacht te
Maastricht in de vroegmoderne tijd (Maaslandse monografieën, 69), Hilversum, 2006, p. 147; GEVAERT

(Sybille),  Vrijheid  van  handel.  Onuitgegeven  mastersverhandeling  Rechten  RUG,  Gent,  2010, p.  21;
POULLET (Prosper),  Les Institutions Françaises de 1795 à 1814. Essai sur les Origines de Institutions
Belges contemporaines, Parijs, 1907, p. 312.

659 Al met de Franse wet van 11/03/1799 werden de griffiers verplicht om een beëdigde commis-griffier voor
te stellen en te doen erkennen voor iedere sectie; zie De wetgeving in zake van registratie, enz. bevattende
den oorspronkelijken Franschen tekst der nog van kracht zijnde wetten, adviesen van den Staatsraad en
dekreten met de vertaling, benevens alle sedert gevolgde wetten en Koninklijke Besluiten, de registratie
enz. betreffende, tot op 1 januari 1838. Verzameld, bewerkt en uitgegeven met voorkennis van het Depar-
tement van Financien, 's-Gravenhage, 1838, p. 55.

660 Ligger Oudekleerkopers (nr. 21).
661 Nicolaus Laureijs werd op 26/11/1645 gedoopt in St.-Katelijnekerk, als zoon van Jacobus en Maria De La-

tour, genoemd naar zijn peter Nicolaus Delatour, in wiens naam Thomas Laureijs optrad (meter was Anna
Winseloven). Nicolaus Lauwereijs huwde Elisabeth Van der Biest op 14/04/1678 in St.-Katelijnekerk, met
als getuigen Thomas Lauwereijs en Barnabas Barnabe.

.MHT, nr. 7 (april 2018), p. 129



Handgeschreven kronieken, annalen, dagboeken en histories bewaard in het Mechelse Stadsarchief

eerste was Jacobus Lauwereys op 24/09/1703662, de tweede was Ieronimus Laurys663, die op
08/07/1709 in het ambacht kwam, met akte gepasseerd voor De Pues. Een andere Jacobus
Laureys, de dan al 35-jarige neef664 van Nicolaus, kwam op 02/10/1754 als onvrijmeesters-
kind in het ambacht, moest dus 80 gl.665 daarvoor betalen en zijn borg werd weer gesteld op
het huis van de weduwe Pottuck, net zoals in 1748 voor Cornelis Pottuck en Cornelis de
Pre. Twee weken eerder was hij een eerste keer getrouwd, nl. met Anna Maria De Saar op
21/09/1754 in St.-Romboutskerk en het koppel ging op de IJzerenleen wonen.666 Na de vroe-
ge dood van zijn vrouw, hertrouwde hij met Joanna Catharina Verspauwen op 08/01/1757 in
St.-Katelijnekerk. Nadat die op 09/11/1770 eveneens het loodje gelegd had, probeerde hij
het nog een derde keer, denkelijk met Maria Joanna Du Bois op 02/07/1771, maar die over-
leed hier ook vóór hem, op 03/01/1795. Zelf gaf hij de pijp aan Maarten op 01/03/1803, nog
steeds “frippier”. In de volkstellingen van 1796 en 1803 staat hij – ondanks zijn hoge leef-
tijd – ook zo opgegeven, wonend op de IJzerenleen, resp. nr. C/535 en C/689 (wat IJzeren-
leen 15 werd in 1856), met zijn zoon Bernard Louis en zijn dochters Maria Cornelia en
Anna Maria. Hij schopte het tot ambachtsdeken: samen met Cornelis Tondeur was hij deken
van 26-7-1783 tot april 1788, maar hij legde op 02/09/1788 alleen de rekening af.667 Hij was
tevens de laatste Coninck (of één van de laatste) van de Sint-Christoffel- of Kolveniersgilde
(een Jak. Laureys droeg in 1775 de  Coninckxbreuck668 en we kunnen deze met zekerheid
identificeren als onze oudekleerkoper, want de dekensafrekening vermeldt ergens tussen 28
mei en 18 juni 1775: “betaelt aen Beelaerts den cnaep van keerssen &a als de viringe ge-
weest is voor coninck Laureys – 0-12-0”669). We beschikken over voldoende catalogi en ad-
vertenties van hem om een beeld te krijgen van zijn activiteiten. Hij adverteerde immers in
het Wekelycks Bericht, waar we al in 1776 een aankondiging van een boekenverkoop vin-
den, nl. van pastoor Lemmens van Muizen en pastoor Segers van 't Gasthuis.670 Hij verkocht

662 Jongman, hij had de eed gedaan en borg waren zijn ouders Niclaes Lauwereijs en Elisabeth Verbiest, vol-
gens akte voor notaris Guilliame Keyaerts op 24/09/1703. Hij was gedoopt op 28/03/1686 in St.-Katelijne-
kerk als zooon van Nicolaus Lauwereijs en Elisabeth Van der Biest, met als peter E.H. Jacobus Verstrepen
(pastoor van Sint-Maria-Horebeke (in wiens naam E.H. Henricus Goosens optrad) en met Magdalena Van
der Biest als meter. Hij werd begraven in St.-Janskerk als tinnenkandelaarslijk op 28/05/1744 en was toen
schatter van de Berg van Barmhartigheid (“schatter van den bergh”). Hij liet Elisabeth Van Candriesse als
weduwe na, die twee jaar later stierf: Elisabeth Van Candriessche werd op 15/06/1746 begraven in St.-
Romboutskerk (ze woonde toen in de St.-Katelijnestraat) mer een middelbare uitvaartdienst (ze werd op-
gegeven als “huysvrouwe” van Jacobus Laureijs, maar dat moet dus weduwe zijn. Uit het reg. met de jaar-
rekeningen (Oudekleerkopers, nr. 23) blijkt dat hij voor zijn ontvangst in het ambacht 20 gl. betaalde als
vrijmeesterszoon.

663 Nicolaes werd gedoopt op 02/11/1690 in St.-Katelijnekerk, als zoon van Jeronimus Lauwereijs en Elisa-
beth Verbist, met Jeronimus Beaucourt als peter en Joanna Meremans als meter.

664 Jacobus werd op 13/02/1719 gedoopt in St.-Romboutskerk als zoon van Marcus Lauwereijs (een zoon van
Nicolaus Lauwereijs en Elisabeth Van der Biest) en Joanna Rens, met Jacobus Laureijs als peter en Anna
Maria Willemons als meter.

665 Nochtans vermeldt het reg. met de jaarrekeningen (Oudekleerkopers, nr. 23) dat er op 20/10/1754 60 gl.
ambachtsgeld ontvangen werd van Jacobus Laurys.

666 We weten dit doordat hun zoon Cornelius, gedoopt op 01/08/1755, reeds op 22/12/1759 begraven werd,
met als woonplaats “Eijsere Leine” opgegeven. Moeder Maria Anna de Saar was al eerder (op 22/10/1756)
begraven in St.-Romboutskerk, ook met opgave “eijsere leine”.

667 SAM, Oudekleerkopersambacht, nr. 24 (reg. met de jaarrekeningen van de dekens, 1766/'68-1785/'87) en
nr. 26 (losse rekening 1785-1788).

668 MELCKEBEKE (G. J. J., VAN), Geschiedkundige aanteekeningen rakende de Sint-Christoffel of Kolveniers-
gilde te Mechelen, Mechelen, 1874, p. 50.

669 SAM, Oudekleerkopers, nr. 24 (rekeningen 1766/'68-1785/'87).
670 SAM, G6,  Wekelycks Bericht voor de Stad ende Provincie van Mechelen,   1776, nr. 22 (02/06/1776), p.

257:  “ADVERTENTIE. / Op den 3. 4. en 5. Juni sal verkoght worden ten huyse van Jacobus Laureys
woonende op de Eysere- Leine eene schoone versamelinghe van alle soorten van Boecken bestaende over
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toen ook al juwelen en huisraad, zoals elke rechtgeaarde oudekleerkoper.671 Daarna volgden
de aankondigingen van de verkoop op 06/03/1781 der boeken van E.H. Herben, pastoor te
Malderen672 en die op 28/05/1782 van de boeken van wijlen P.  Ermens,  pastoor te Dil-
beek673. We geven weer even de volledige titels der catalogi, omdat we hem aantreffen op
wat een merkwaardig adres lijkt. Volgens twee boekencatalogi was zijn zaak idd. gevestigd
op de IJzerenleen: “op de Yzere-lene” staat er in 1793674 en in 1798 “aux Bailles de Fer” in
een boekenverkoopscatalogus plus zelfs een aankondiging van die verkoop in het Wekelyks
Bericht675. Uit vijf bewaarde catalogi van de verkoop van schilderijen en etsen, blijkt even-
eens dat hij verbleef “sur les Bailles de Fer” (1793676 en 1794677) of “aux Bailles de Fer”
(1799678), half in 't Nederlands in een Franse catalogus “sur le Ysere-Leen” (1796679) of hele-
maal in 't Nederlands “op de Eyzere-leen” (1797680). In catalogi van boekenverkopingen in

de 1300. N°. achter gelaeten by wylent de Heeren Lemmens Pastoor tot Muysen ende den Heere Segers
Pastoor in het Gast-huys alhier , waer van de Cataloguen te bekomen zyn by den voors. J. Laureys mits
betaelende twee oorden voor den Armen. / NB. Naer de Boecken sullen verkoght worden schoone Schil-
deryen, Printen, Teekeningen en veele rarityten. &c.”. Van de catalogus zelf werd geen ex. bewaard.

671 Zie bijv. Ibidem, nr. 11 (17/03/1776), p. 122 : “Men sal op woensdagh den 20. Meert 1776 , by Jacobus
Laureys verkoopen schoone Juweelen, bestaende in Ringen en Clocken , als oock eene goude Horologie,
schoon Silverwerck , een Sprinckbanck en een pronck Schip konstigh gemaeckt.” en op p. 377 (in nr. 34
van 25/08/1776): “Men sal den 26. Augustus 1776, vercoopen alhier ten huyse van Jacobus Laureys op de
Eysere lein naer den noen ten 2. uren schoon Silver - werck als Schencktalloir, Mostaertpot Peperbus Le -
pels Frichetten en eenen dien-Lepel item een goude Horologie, Juweelen, en eenen schoonen lein-Stoel
met groenen Tryp overtrocken en schoon Damaste Servetten en Ammelakens en eenen Degen met eene Sil -
vere gevest.”

672 SAM, G6, Wekelyks Bericht voor de provincie van Mechelen, 1781, nr 8 (25/02/1781), p. 124.
673 Ibidem, 1782, nr. 20 (19/05/1782), p. 253.
674 [SAM, M 10.491 (a)] Catalogue van eene schoone collectie van boeken, zoo van Hollandsche als Neder-

landsche historie, en andere, De welke naergelaeten zyn door wylen Jouffrouwe de Weduwe van d'Heer
Adrianus Van Velsen, Welke zullen verkogt worden in Wisselgelt ten huyse van JAC. LAUREYS op de Yzere-
lene, smorgens ten negen, en naer middag ten twee uren den 3. december 1793. (...), Mechelen, 1793.

675 [SAM M 7090/J (a)] Catalogue d'une belle collection de livres rares et curieuses en tout genre, Dont la
Vente se fera, en argent de Change & Comptant, le 28 & 29 Nivose, Mercredi 17 & Jeudi 18 Janvier 1798
(V. S.) dans la maison de  Jacques Laureys aux Bailles de Fer à Malines; le matin à neuf heures & les
après-dinées à deux heures précises. On distribuera les Catalogues chez Jacques Laureys aux Bailles de
Fer, moyennant deux liards pour les Pauvres, Mechelen, s.a. (1798), 42 pp. De verkoop was ook aange-
kondigd in het  Wekelyks Bericht voor het canton van Mechelen, nr. 1 (Den 18. Nivose, 6de Jaer - Sondag
7. Januarii 1798 O.S.), p. 3, kol. A: “Woensdag den 17. en Donderdag den 18 Januarii 1798, om negen
uren voor ende om twee ueren naar noen zal men publiekelyk verkoopen ten Huyse van Jac. Laureys op de
yzere-lene eene schoone Verzaemelinge van raere ende curieuse Boeken in alle wetenschappen, als ook
eene schoone Verzaemelinge van geëncadreerde Printen, waer van de Cataloguen te bekomen zyn by de
voors. J. Laureys, mits twee oorden voor den Armen.”

676 [Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Bibliotheek, VM-MECH 1793 0617] Catalogue
d'un très-beau cabinet de tableaux et estampes sous glaces, très bien conditionnés, dont la vente se fera ...
à Malines chez Jacques Laureys demeurant sur les Bailles de Fer, le 17 juin 1793, Mechelen, 1793, 10 pp.

677 [Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Bibliotheek, VM-MECH 1794 0311] Catalogue
de très beaux tableaux et estampes sous glaces, très bien conditionnés, dont la vente se fera à Malines
chez Jacques Laureys demeurant sur les Bailles de Fer, le mardi 11 mars 1794 ..., Mechelen, 1794, 11 pp.

678 [Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Bibliotheek, VM-MECH 1799 0822] Catalogue
d'une très belle collection d'estampes en feuilles, des premiers maîtres, tel que Rubbens, van Dyck, Rem-
brant, Ostade , Teniers, Raphael Urbin et autres, dont la vente se fera ... chez Jaques Laureys, demeurant
aux Bailles de Fer à Malines, le 5 fructidor an 7 ..., Mechelen, jaar VII [=1799], 8 pp.

679 [Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Bibliotheek, VM-MECH 1796 0714] Catalogue
d'une superbe collection d'estampes, (...),  quelques beaux livres d'estampes, ainsi qu'une partie de ta-
bleaux de très-bons maîtres, qui se vendront chez Jacques Laureys, sur le Ysere-Leen, à Malines, jeudi 14
juillet 1796 ..., Mechelen, 1796, 7 pp.

680 [Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Bibliotheek, VM-MECH 1797 1016] Catalogue
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1780681, '90682 en '92683 lezen we echter “in Foro Leguminum” en in 1802684 “Marché aux
herbes”. Een advertentie in de Gazette van Gend  van 1785685 maakt het nog wat duidelijker
door beide te combineren: “op de Groen Merkt by de Yzere Lene”. “Marché aux herbes”
werd in die tijd idd. vertaald als Groen(ten)markt'686. Cfr. de “Rue aux herbes”: de Franse
naam voor de Groenstraat. “Herbe” kon naast 'kruid' ook 'gras' betekenen, maar van een
Grasmarkt is nergens sprake. We moeten het hier zien in de betekenis van “herbes potagè-
res”: 'groenten'; het Latijnse “leguminum” betekent tenslotte ook 'van de groenten'. Nr. 15 is
nu twee huizen rechts van Blauwhondstraat. We kunnen zijn zaak dus situeren op de open
plek tussen waar het Vleeshuis stond en het begin van de ijzeren leuningen en hiermee kun-
nen we dan een nieuwe markt aan onze oude straatnamenlijst toevoegen. Tenzij hij natuur-
lijk refereerde naar een feitelijke markt (kraampjes) die gehouden werd tussen de 'ijzeren le-
nen' – zoals we ook op latere foto's zien – of tenzij het de naam van zijn roepzaal was, want
in Rome gebeurden de openbare verkopingen gedurende een tijd ook op het Forum Holito-
rium, de 'Groenmarkt'687 (maar waarom schrijft hij het dan in drie verschillende talen en
“op” i.p.v. “in” de Groen Merkt en waarom zouden zijn dochters later de naam veranderd
hebben in “Salle d'Euterpe”?). Meer over de juiste plek vinden we in de informatie over zijn
dochters,  maar  eerst  over  de zoon. Bernard Laureys (° 1762688)  kwam in 't  ambacht  op

van eene schoone collectie schilderyen van de vermaerste meesters, met schoone goude leysten, agterge-
laeten door de weduwe Van Goethem, de welke zullen verkogt worden op maendag den 16 oktober 1797
(ouden stiel) (…). Deze catalogue worden gedistribueert ten huyze van Jacobus Laureys, op de Eyzere-
leen tot Mechelen, Mechelen, 1797, 4 pp.

681 [SAM, M 7090/H (a)]  Catalogus librorum præcipue theologorum et concionatorum; quos reliquit reve-
rendus dominus Joan. Franc. Hellemans dum viveret pastor in Bodegem S. Martini. Quorum auctio publi-
ca habebitur pecuniâ Cambiali in  ædibus JAC. LAUREYs in Foro Leguminum die 22 Augusti 1780, horâ
3tiâ. pomeridiana, Mechelen, 1780.

682 [SAM, M 2664 (a)] Catalogus librorum theologicorum, historicorum et aliorum, Quorum auctio publica
habebitur Mechlinæ in Ædibus Jac. Laureys in Foro Leguminum, Pecuniâ Cambiali, diebus 18 & 19 Au-
gusti 1790 horâ nonâ ante & secundâ post meridiem. (...), Mechelen, 1790.

683 [SAM, M 7090/P (a)] Catalogus librorum theologicorum, historicorum et profanorum, quos reliquit reve-
rendus dominus J.-B. De Wannemaeker quondam in vivis pastor in Humbeke S. Rumoldi. Quorum Auctio
publica Pecuniâ Cambiali in Ædibus JAC. LAUREYS in Foro Leguminum die 10 Julii 1792 horâ nonâ ante
& secundâ post meridiem. (...), Mechelen, 1792.

684 [Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Antwerpen, B 123420 [S0-388 g] Catalogue d'une très-belle col-
lection de livres en tous genres et langages, entre autres des livres anglais; contenant plusieurs ouvrages
curieux et intéressants; le dictionnaire encyclopédique, buffon histoire naturelle, théologiques et autres,
dont la vente se fera ... jeudi 18 Frimaire an II, 9 décembre 1802, et jours suivans, chez Jacques Laureys
au Marché aux herbes à Malines, Mechelen, 1802, 113 pp.

685 Gazette van Gend, 23/06/1785, p. [4], kol. B: “Dat'er tot Mechelen op den 4. July 1785., 's morgens ten
negen uren, ten Huyze van den Roeper Jacobus Laureys, op de Groen Merkt by de Yzere Lene, verkocht
zal worden eene schoone Verzaemelinge van Schilderyen, van verscheyde Meesters. De zelve konnen ge-
zien worden dry dagen voor den Koop-Dag.”

686 In Hanicq's bewerking van het oude woordenboek (16641) van pater POMEY (François),  Nieuw Neder-
duytsch – Latijnsch woórdenboek. Nieuwen druk, Vermeerderd met (…), Mechelen, 1819, p. 232, werd
“Groen-merkt” vertaald als “forum olitorium” (een “forum (h)olitorium” was al bij de Romeinen de groen-
tenmarkt). Zie echter in het oudere HALMA (François), Woordenboek der Nederduitsche en Fransche taal-
en, Uit het Gebruik en de beste Schryveren, met behulp van voorname Taalkundigen, opgesteld – Diction-
naire  flamand  et  françois,  Tiré  de  l'Usage  & des  bons  Auteurs,  Amsterdam/Utrecht,  17292,  p.  234:
“Groenmerkt. z. v. Marché aux herbes.”

687 Over de ontwikkeling van deze marktplaats van plek voor de verkoop van groenten van lokale boeren in
de vroege geschiedenis van de stad, naar een voor groothandel en in de vroege derde eeuw (volgens Ter-
tullianus) voor openbare veilingen, zie HOLLERAN (Claire), Shopping in Ancient Rome. The Retail Trade
in the Late Republic and the Principate, Oxford, 2012, pp. 95-96.

688 Gedoopt als Bernardus Ludovicus Laureijs op 01/10/1762 in de St.-Romboutskathedraal, als zoon van Ja-
cobus hierboven en diens tweede vrouw Joanna Verspouwen, genoemd naar zijn peter Bernardus Dusart
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23/03/1781689, betaalde daarvoor slechts 20 gl. als vrijmeesterszoon. Hij is even buiten de
stad gaan wonen, weergekeerd op 14/09/1782 en werd van zijn leerjaren gedispenseerd door
de heren van het Magistraat op 02/12/1782.690 Zijn borg werd gesteld op het huis in de St.-
Katelijnestraat tussen “den cleynen blauwen hondt” en “het ijsere manneken”.691 Na de dood
van hun vader, vinden  we hem en zijn zusters terug in de volkstellingen van 1808, 1813,
1814 en 1818. In 1808 is hij “frippier”, in 1818 “mercier” ('handelaar, koopman, winkelier';
een nogal neutrale term), in 1814 en '18 wordt hij eerst “crieur de ventes” genoemd en zijn
zusters (slechts) “menagère”. Van hem – “crieur de ventes, aux Bailles de fer” – hebben we
nog boekencatalogi tussen 1807 en 1827692. Begin 1828 kwam hij immers te overlijden, nog
“Roeper”, maar ongetrouwd.693 Van zijn oudere broer Rumoldus (D 05/12/1757), konden we
geen overlijdens- of begrafenisakte terugvinden, wel van zijn oudere broer Willem Antoon
die als kind al stierf (D 23/05/1759 / B 07/06/1764) en van zijn jongere zuster Maria There-
sia (D 05/04/1764), die enkele maanden later reeds begraven werd (12/08/1764). De zaak
(aux Bailles de fer, à Malines) kwam dan in handen van zijn twee resterende – en eveneens
ongehuwde – zusters (de “Demoiselles Laureys”) Anna Maria694 en de vijftien jaar oudere
Maria Cornelia695, van wie we catalogi696 hebben voor de periode 1828-1839, weer hoofdza-
kelijk van geestelijken. Tussen 1839 (hun laatste bewaarde catalogus) en 1841 (als de eerste
van hen in de Varkensstraat als rentenierster sterft) moeten ze hun zaak stopgezet hebben,
die toch bijna een eeuw lang bestaan had. Drie catalogi697 van kunstverkopen in 1837 en '38

(meter was Isabella Laureijs).
689 Zie ook in het reg. met de jaarrekeningen (Oudekleerkopers, nr. 24): op 23/03/1781 werd 20 gl. ontvangen

van Bernard Laurijs voor zijn ambachtsgeld als vrijmeesterszoon.
690 Zie ook in Oudekleerkopers, nr. 24: register met jaarrekeningen van de dekens 1766/68-1785/87, rekening

door dienende dekens Jacobus Vermeulen en Augustinus Van den Bergh sinds 27-7-1781: “betaelt aan
eene ronde in de Geyte aen 5 potten bier alser questie was over het afnemen van de proeve van N. (sic)
Laureys – 1-2-”.

691 Ligger Oudekleerkopers (nr. 21).
692 De meeste van pastoors e.a. geestelijken, met interessante zoals die van Verbercht (gewezen regulier kan.

van Hanswijk) uit 1818 en die van Jean van der Meeren, algemeen proost van de oratoren e.a. overledenen
(1812). Mechelse zoals geneesheer Jean-Ferdinand Verhaeghen (1816); pastoor Dumon van O.-L.-Vrouw-
over-de-Dijle,  samen  met  pastoor  Cloostermans  van  Opwijk  (1819);  Dossche,  pastoor  van  't  O.-L.-
Vrouwe-Gasthuis, met Servranckx, pastoor in Rijmenam en De Hase, klerk van de metropolitane kerk
(1821); priester Huysmans, biechtvader in St.-Pieterskerk (1822); Van Battenbourgh, pastoor van St.-Kate-
lijnekerk (1817); De Leener, pastoor te Buggenhout [J. F., † 19/02/1816] en oud-augustijnerpater en semi-
narieprofessor te Mechelen De Coster [Philippe, † 15/06/1816] (allicht 1816); Van den Kerckhoven, pas-
toor te Leefdaal en Pilart, kapelaan in St.-Romboutskerk (1822). Ook vele van buiten Mechelen, de meeste
ook van pastoors.

693 SAM, Burgerlijke Stand, Overlijdens 1828, akte 57: † Mechelen 25/01/1828 Bernardus Ludovicus Lau-
reys (“Roeper”), wonend “eyseren Leen” C/689, ongetrouwde zoon van Jacobus en Joanna Verspouwen.

694 °  (en  D  in  St.-Romboutskerk)  Mechelen  14/06/1776,  †  Anne-Marie,  rentière,  celibataire Mechelen
23/05/1847, toen wonend in de Varkensstraat.

695 D St.-Romboutskerk 05/08/1761, †  24/06/1841  Marie Cornelie  Laureys,  célibataire,  rentière,  wonend
Varkensstraat.

696 Mechelse zoals die van Derichterich, gewezen griffier van de Grote Raad (1837); van de pastoor van 't
Mechelse Gasthuis, samen met een priester van St.-Goedele Brussel (1832); van Lyon, priester te Leuven,
samen met Van Aerschodt, ere-kanunnik van het St.-Romboutskapittel (1834). Ook niet-Mechelse als van
de pastoor van Chaumont (1830); van J. Lees, Engels priester te Bornem (1833); van Merckx, proost in
Kalfort (1833); van de onderpastoor van Zemst (1837); van Schaerlaeken, pastoor in Hillegem (1837); van
Segers, pastoor in Dworp (1839).

697 [M 2508/B (a)] Catalogue des objets d'art et d'agrément et autres, la plupart ouvrages faits par des dames
et demoiselles, ou par des artistes et amateurs, offerts par la charité, au profit de la Société de Malines
pour le soulagement des pauvres et exposés à la salle d'Euterpe, au-dessus de la Boucherie, Bailles-de-
Fer, Mechelen, 1837, 32 pp.; [SAM M 2508/C (a)] Catalogue des objets d'art et d'agrément et autres, la
plupart ouvrages faits par des dames et demoiselles, ou par des artistes et amateurs, offerts par la charité
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leren ons nog dat de zaak – gelegen “au-dessus de la Boucherie698, Bailles-de-Fer” – toen
“Salle  d'Euterpe”  heette,  naar  Eὐτέρπη (de 'verblijdende'),  in  de Griekse mythologie  de
muze van het fluitspel en de lyrische poëzie699. Het blijkt dat het soms wel wat kon duren
voor zo'n erfenis op de markt kwam: kan. Van Rymenam was al op 12/04/1799 overleden,
maar zijn schilderijen werden eerst op 01/08/1838 verkocht. Dat gebeurde trouwens o.l.v. de
schilders J. B. de Noter en P. C. Morissens700, onder wier leiding ook in 1840 de verkoop
zou plaatsgrijpen van de schilderijen, sculpturen, gravures etc. ten huize van priester L. J.
Fayd'herbe (“arrière petit-fils du célèbre Sculpteur de ce nom”701) en van de amateur Félix
Parasiers.702

Een bijzonder geval vormde de bibliotheek van Christianus Jeghers. In 1781 kon
men lezen in het  Wekelyks bericht: “Den 21. Augusti 1781, ende de volgende daegen van
negen ueren voor en ten twee ueren naer noen, zal men publikelyk verkoopen ten Sterf-huy-
se van Christianus Jeghers703‚ in syn leven, Boek-binder ende Boek-verkooper in de Beffe-

au profit de la Société de Malines pour le Soulagement des pauvres et exposés à la salle d'Euterpe, au-
dessus de la Boucherie, Bailles de fer, Mechelen, 1838, 24 pp.; [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne
en Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Bibliotheek, VM-MECH 1838 0801] Catalo-
gue d'une très belle collection de tableaux des plus célèbres maîtres de l'école flamande et hollandaise,
provenant de feu le très-révérend monsieur R.J. van Rymenam, en son vivant chanoine gradué, official et
archiprêtre ... à Malines, décédé dans la dite ville le 12 avril 1799, dont la vente publique se fera à Mali -
nes, le mercredi 1 août 1838 et jours suivants, à la Salle d'Euterpe (...) sous la direction de MM. J.B. de
Noter et P.C. Morrissens, peintres, Mechelen, 1838, 21 pp.

698 Zoals we eerder schreven: 'dichtbij' bij het Vleeshuis.
699 Zij was de muze van het lierdicht (lyrische poëzie) en bespeelde de “αὐλός” (aulos: dubbelfluit), waarop

zij die poëzie begeleidde.
700 Jan-Baptist de Noter is goed gekend, Pierre Corneille Morissens veel minder. Hij wordt “peintre et restau-

rateur  de  tableaux  à  Malines  de  1821 à  1846”  en  “professeur  de  l'Académie  en  1821”  genoemd in
BÉNÉZIT (Emmanuel),  Dictionnaire critique et  documentaire des  Peintres,  Sculpteurs,  Dessinateurs  et
Graveurs de tous les temps et de tous les pays par un groupe d'écrivains spécialistes français et étrangers,
dl. 6 (MATO – POUSSIN), Parijs, 19562, p. 227. Deze kunstenaar bleek idd. een goeie restaurateur, want
hij restaureerde het schilderij “De Aanbidding der Wijzen” van Maurus Moreels II in de St.-Katelijnekerk.
De kunstschilder, geboren te Mechelen op 09/12/1801 als zoon van handelaar Constantin Joseph en Elisa-
beth Victoire De Wilde, overleed hier op 06/02/1869. Hij was toen al weduwnaar van Thérèse Constance
Pauline Ryckmans, waarmee hij eerst op 03/11/1843 getrouwd was, doch die reeds op 22/03/1845 over-
leed.

701 Het gaat om Louis Joseph Faijdherbe, gedoopt te Mechelen in de kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle op
02/02/1767 als zoon van Joannes Carolus en Catharina Joanna Theresia Van Goorlaecken en hier overle-
den in de O-L-Vrouwestraat op 22/01/1840. Vader werd hier gedoopt op 01/10/1736 als zoon van Joannes
Lucas en die werd dan weer gedoopt op 13/08/1700 als zoon van Henricus Cornelius en Joanna Geudens
en die op zijn beurt op 10/03/1633 als zoon van Lucas en Maria Snijers. L. J. was dus eigenlijk een achter  -  
achterkleinzoon van de beroemde Lucas Fayd'herbe. Ook Hendrik, de vader van Lucas, was natuurlijk een
beeldsnijder. De genealogie was al terug te vinden in CONINCKX (Hyacinthe), Luc Fayd'herbe  in  Bulletin
du Cercle Archéologique, Littéraire & Artistique de Malines, bdl. 22, Mechelen, 1912, (pp. 127-141) p.
136.

702 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne]  Catalogue de deux belles collections de tableaux, sculptures,
gravures etc. des plus celèbres maitres de l'école flamande et hollandaise. Dont la vente publique se fera à
Malines, en la maison mortuaire du révérend Monsieur L. J. FAYD'HERBE, en son vivant prêtre ( arrière
petit-fils du célèbre Sculpteur de ce nom ) rue de Notre-Dame S.on C n° 101, Jeudi 10 septembre 1840, – et
à la maison mortuaire de monsieur FÉLIX PARASIERS, amateur distingué,rue des bateaux, s.on C n° 632 le
lendemain 11 Septembre, respectivement à 10 heures précises du matin, sous la direction de MM. J.-B. DE

NOTER et P.-C. MORISSENS, peintres, Mechelen, 1840.
703 Zie FONCKE (Robert),  Een Mechelse boekhandelaar: Christiaan Jeghers, van Brussel († 1781)  in  De

Brabander. Tijdschrift gewijd aan Geschiedenis, Oudheidkunde, Folklore & Geslachtkunde, jg. 2 (1922),
pp. 185-189 en ID., De vestiging van Christiaen Jeghers als boekhandelaar te Mechelen (December 1751)
in  Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde, NR,
Gent, 1966, afl. 1-4, pp. 5-15.
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straete alhier, eene schoone versaemelinge van Boeken in alle Wetenschappen, bestaende in
meer dan twee duysent numeri, waer van de gedrukte Cataloguen704 by de Weduwe van den
voorn. Christ. Jeghers te bekomen zyn De welke in het zelven Huys blyft volherden het Bin-
den ende verkoopen van Boeken. Sy verkoopt ook devotie tot het Goddelyk herte van Jesus.
– De geduerige aenbiddinge van het H. Sacrament des Autaers. – Memoire des formalités а
l'Inauguration de S. M. l'Empereur en qualité de Duc de Lothier &c. / H. Lostermans maekt
ook bekent dat hy by syne voors. Schoon-moeder is komen woonen, alwaer hy bedryft syne
Schrynwerkerye, en maekt alle soorten van Meubiliaire effecten in Ebbeniste-werk naer een
ieders geliefte.” 705 Het volgende jaar liet de schoonzoon nog wat advertenties plaatsen: “BY
H. Lostermans , Schrynwerker op de groote Merkt, word verkogt : versaemeling van uytge-
sogte Fransche en Vlaemsche woorden getrokken uyt de nieuwste Woorde-boeken, in 8vo.
Men continueert er van te verkoopen alle soorten van Boeken , Schryf- pampieren , Pennen,
Ink &c. Men werkt daer ook in alle soorten van Schrynwerkerye als ook in Meubels van
Bois d'Acajou, en Roosenhout ingeleyt met koper, Speel-tafels &c. alles tot eenen justen
prys.” en “BY H. Lostermans op de groote Merkt zyn te bekoomen een groot assortiment
van Almanachen dienende voor 't jaer 1783, als den (...). Item Geneesmiddel om zonder Me-
decyne en zonder eenig gevaer van ongemak of kwaed gevolg van het Flerecyn, Sciatica en
Rhumatismus genesen te worden. Prys 10½. stuyv.”706 Het gaat om de in de litteratuur al wel
bekende Christianus Jeghers, boekbinder en -verkoper (geen drukker), die in Brussel gebo-
ren was, maar zich in 1730 in Mechelen gevestigd had, waar hij op 06/05/1736 in het huwe-
lijk getreden was met Anna Catharina Bellemans. In 1751 kreeg onze boekbinder toestem-
ming om ook een boekenwinkel te mogen openen. Hij woonde volgens de litteratuur op de
Grote Markt en werd op 01/03/1781 begraven707, wat niet helemaal juist is708. Zijn weduwe
bleef de boekhandel aanhouden en 't was zijzelf die de bibliotheek van wijlen haar echtge-
noot verkocht. Die schoonzoon die de advertentie deelde, was de hier op 22/09/1743 in St.-
Katelijnekerk gedoopte Henricus-Josephus Lostermans (zoon van Gerardus  en Catharina
Ackers), die op 19/08/1777 getrouwd was met Anna Clara Jeghers, dochter van Christianus.
Hij woonde in bij zijn schoonouders, maar bleef meubelmaker; na het overlijden van zijn
schoonmoeder werd hij ook boekverkoper en verhuisde van de Grote Markt naar de IJzeren-
leen 335 waar hij op 05/02/1824 overleed. Zijn weduwe bleef dan verder de boekhandel
aanhouden tot zij een kleine twee jaar later (op 15/12/1825) ook kwam te overlijden. Het be-
tekende echter niet het einde van de zaak, want die werd overgelaten aan Joanna Carolina
Anna Maria Beke, die op 01/06/1830 verhuisde naar de Steenweg 323 (C/323 werd nr. 72 in
1856)  en  op  27/02/1831  met  Henricus  Dierickx  (°  Mechelen  25/03/1792 -  †  Mechelen
09/12/1857) trouwde. Door dat huwelijk werd de firmanaam veranderd in “H. Dierickx-

704 [SAM, M 4237 (a)] Catalogus librorum ex omni genere quos reliquit Christianus Jeghers, ( dum in vivis
erat ) bibliopola; Quorum Auctio habebitur Pecuniâ Cambiali die 21. Augusti 1781 & seqq., horâ 9 ante
& 2 post meridiem, in  Ædibus Mortuariis, sitis  Mechliniæ in initio Plateâ ( vulgo ) Beffe-straet. Ubi
Catalogi distribuuntur duobus Quadrantibus. Nota : Post Libros Vendentur Icones, Mechelen, 1781, 130
pp.

705 SAM, G6, Wekelyks bericht voor de provincie van Mechelen, 1781, nr. 30 (29/07/1781), p. 460 en hetzelf-
de tot in nr. 33.

706 Wekelyks bericht (…),  1782, nr. 43 (27/10/1782), p. 498 en  nr. 51 (22/12/1782), p. 577.
707 De  geschiedenis  van  de  boekhandel  Jeghers-Lostermans-Beke-Dierickx  vindt  men  bij DELAFAILLE

(F[rans] E[dward]), Bijdragen tot opheldering der geschiedenis van Mechelen, s.a. (1884), dl. 1, pp. 145-
148, 182-183 en 201-210.

708 Volgens de begrafenisakte opgemaakt door plebaan J. B. Van Trimpont overleed hij op 01/03/1781, maar
werd hij eerst twee dagen later begraven als tinnenkandelaarslijk: “Die prima martij Anni 1700 octogesimi
primi hora quarta pomeridiana obiit, et tertia hujus sepultus est Christianus Jeghers Bruxellensis ex Pa-
rochia Sanctæ Gudulæ maritus Annæ Catharinæ Bellemans / Tenne”. Volgens de verkoopscatalogus stond
zijn sterfhuis in het begin van de Befferstraat.
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Beke”. Na zijn overlijden werd de zaak verdergezet door zijn weduwe en zijn twee zonen
(Jacobus † 07/08/1878 en Cornelius † 26/09/1898), nu onder de naam “Wed. H. Dierickx-
Beke en Zonen”, tot ook zij overleed op 03/01/1861. Zij had daar eveneens een drukkerij
geopend, verdergezet door de zonen onder de naam “H. Dierickx-Beke Zonen” en na het
overlijden van Jacques door Cornelius alleen met zijn schoonzuster Isabella Desprets. Stads-
archivaris Henri Dierickx(-Beke) erfde de bibliotheek van zijn vader Jacques en bleef daar
wonen.709

Een wel  heel  bijzonder  geval  was Jan Baptist  Van den Heuvel  (°  14/10/1763 in
Leest, als zoon van Livin uit Leest en Elisabeth Van der Poel uit Heffen), bij wie op de Leer-
markt in 1802 de bibliotheek van Alexander graaf de Respani verkocht werd (met de catalo-
gi verspreid bij drukker P. J. Hanicq aan de IJzerenleen, zoals ook bijv. in 1780). De enige
die  daar  toen  woonde,  was  een  landmeter!  Hij  komt  niet  voor  in  de  ligger  van  de
oudekleerkopers en was blijkbaar ook nog niet actief gedurende de laatste fase van het AR.
In de volkstelling van 1796 werd hij daar (Marché aux Cuir, wijk D nr. 417) immers opge-
geven als “Marchand de Lin”, nog maar in Mechelen sinds 1781. Zijn vrouw Catherine le
Duc was hier al sinds 1773 en haar bij hen inwonende nicht Amelie Le Duc, een meisje van
nog maar 15 jaar oud, was hier sinds 1794. We kunnen hem nog verder volgen van 1803 tot
1829 (zelfde adres, maar het huisnummer in de wijk is dan 426 geworden; D 426 werd in
1856 Leermarkt 10). In 1803 word hij als 39-jarige rentenier opgegeven en woont, naast zijn
vrouw en nicht (die celibataire bleef en tot het einde bij hem bleef inwonen), ook zijn 66-
jarige moeder710 bij hem. Het volgende jaar is hij landmeter (“Arpenteur”). In 1808 en 1813
werd het woord “geomêtre” ervoor gebruikt, in 1821 “land-meter” (hij blijkt dan slechts
huurder te zijn). In 1829 (zijn echtgenote is inmiddels overleden711) is hij nochtans eigenaar
en werd zijn beroep “zaakwaarnemer”. Een vreemde mengeling van activiteiten, allicht al
naargelang de noden van die moeilijke overgangstijd, maar met de mogelijkheden van een
geliberaliseerde markt.

De reeds aangehaalde boekenverkoop van de kanunniken de Azevedo en Van der
Linden712 gebeurde in 1808 ten huize van J. de Keersmaeker op de Graanmarkt, waar ook de
catalogi verkocht werden. Dit kan niemand anders zijn dan Joannes Josephus Guilielmus De
Keersmaecker (1767-1826).713 Hij heeft op verschillende adressen gewoond. Ten tijde van
de volkstelling van 1796 was hij “frippier” en woonde hij in de “Rue de Gand” (Adegem-
straat) in nr. 240 van wijk B, met zijn eerste vrouw en één kind onder de 12 jaar. Toen hij in
1801 hertrouwde, was hij nog steeds “frippier” in de “Rue de Gand”. De volkstelling van
1803 noemde hem Jean Keirsmaekers, nog steeds “frippier” in de “Rue de Gand” (met zijn
tweede vrouw, acht kinderen en een meid), maar het huisnummer is nu 232 (B 232 werd
Adegemstraat 28 in 1856, niet ver van de Korenmarkt, rechts als je er vandaar indraait). In
1813 blijkt hij echter verhuisd te zijn naar de “Marché aux grains” (Korenmarkt), op huis-

709 Zie de foto's van zijn bibliotheek in V 1075 (in zijn woonst op de IJzeren Leen 22-24, wat het huis “In 't
Wapen van Spanje” is en in 1900 als adres nog Steenweg 72 droeg.

710 Weduwe, sinds 1801 in Mechelen, ze woonde er ook nog in 1804 en 1808 en overleed op 20/01/1812.
711 SAM, Burgerlijke Stand, overlijdens,  akte 1826/735:  Catharina Josepha Leduc, ° Bergen 08/04/1826 uit

Petrus Josephus en Maria Magdalena Gille – † Mechelen 26/12/1826 (rentenierster, echtgenote van rente-
nier).

712 [SAM, M 10.751/H (a) = in de catalogi-verzameling De Bruyne]  Catalogue des livres, (...), Mechelen,
1808.

713 Geboren en dezelfde dag gedoopt te Mechelen op 14/1/1767, uit Joannes Baptista en Anna Maria Van
Noppen. Zijn eerste vrouw was Maria Van Turenhout (ook Thurenhoudt en Turnhoudt; getrouwd in St.-
Romboutskerk op 22/11/1791), die al op 18/02/1799 overleed, nog maar 30 jaar oud (° Mechelen uit Guil-
liaume en Marie Verlinden).  Hij  (“frippier  de  profession”)  hertrouwde met  Maria Anna Dorothea  De
Maeijer (° Liezele 18/11/1773, winkeldochter op de IJzerenleen) op 08/05/1801.
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nummer 505 (C 505 werd Korenmarkt 18 in 1856) en krijgt nu de titel van “Crieur juré”. 't
Was een moeilijke tijd, want buiten zijn vrouw en zes kinderen onder de vijftien jaar, woon-
den hier nu ook nog zijn al 21-jarige zoon (gedoopt 30/05/1792) Jean Baptiste De Keers-
maeker (bediende), de even oude Pierre Nielens (“écrivain”), de 26-jarige naaister Barbe
Vercammen en de 19-jarige dienstmeid Elisabeth Vertongen. In 1818 signaleert men hem in
de “Rue d'Or” (Guldenstraat) op huisnummer 509 (C 509 werd in 1856 Guldenstraat 9 of ei-
genlijk Gilden straet – Rue du Serment); hij blijkt er slechts huurder te zijn, wordt hier om-
schreven als “revendeur” en had nog steeds een kroostrijk gezin bestaande uit zijn tweede
vrouw, vier jongens en één meisje onder de 12 jaar en drie zonen en dochters erboven. Toen
hij hier overleed op 01/03/1826, was hij winkelier, wonend “op de Guldestraet”. Hij is dus
blijkbaar echt verhuisd van de Adegemstraat naar de Korenmarkt en tenslotte naar de Gul-
denstraat. Het was geen stukje straat dat van naam veranderde (zoals het probleem met On-
der den Toren – Steenweg – IJzerenleen), want het waren andere huisnummers en een ande-
re wijk; die adressen lagen echter wel allemaal in dezelfde driehoek. Valt nog op te merken
dat er mogelijk via zijn eerste vrouw een verwantschap was met de 45 jaar oudere oude-
kleerkoper Jacob Vermeulen waarover we het reeds hadden, want die was sinds 1797 ook
weduwnaar van een Maria Theresia Van Thurenhoudt en een Maria Van Thurenhout714 was
op 13/02/1824 overleden als echtgenote van Franciscus Vermeulen.

De enige andere vermelding die we voor zo'n activiteit op Hoog-Mechelen vonden
(behalve dan in 't AR Egidius de Laddersous op de Korenmarkt, die in 1781 overleed), was
een halve eeuw later (1867), wanneer verschillende keren een “salle de ventes” genoemd
wordt van dhr. Van den Camp op de Graanmarkt 17 (meer vonden we er niet over terug): er
werden o.a. de boeken plus atlas, kaarten, gravures en instrumenten van ingenieur Philippe
verkocht en de boeken en kunst van E. H. Wauters, onderpastoor in Schoten.715

In 1816 was er een naamloze boekenverkoop bij André De Kaa in de “rue d'Anvers”
(= Sint-Katelijnestraat) 234, waar ook de catalogi verkocht werden en in 1819 werd de
bibliotheek van “vicomte D…. P.” verkocht bij “huissièr” André de Ka in de Bruul. 't Was
weer zo iemand die de mogelijkheden van de tijd aanboorde om zichzelf te verbeteren. Hij
was een Mechelaar, geboren op 29/11/1761 en de volgende dag gedoopt in St.-Pieterskerk,
als zoon van twee Lierenaars: Franciscus en Anna Costers. Hij trouwde een eerste keer op
22/07/1788 in St.-Pieterskerk met Maria Elisabetha Goedtschal(i)ckx uit Minderhout, die
echter al 14/07/1798 overleed, slechts 40 jaar oud. Ze was toch vijf jaar ouder dan hij, maar
zijn  tweede  echtgenote  (welk  huwelijk  reeds  vijf  maanden  later  gesloten  werd,  nl.  op
20/12/1798), Maria Elisabeth Van Brabant, was twintig jaar jonger (° 10/09/1777 in Diest)!
Met de volkstelling van 1796 was hij nog bakker en woonde met zijn eerste vrouw in de

714 Volgens haar overlijdensakte een 83-jarige arbeidster (echtgenote van Franciscus Vermeulen en wonende
in de Adegemstraat, maar overleden in het O.-L.-Vrouwe-Gasthuis), geboren te Mechelen als dochter van
Petrus en Maria De Haes. Zo'n geboorte rond 1741 konden we niet terugvinden, ook al was dit een vrucht-
baar echtpaar, alleen de zeven jaar jongere Anna Maria Van Turenhaudt, gedoopt in de St.-Katelijnekerk
op 06/07/1748, als dochter van voornoemd echtpaar. Het was ook wel degelijk een Anna Maria Van Turen-
haudt die op 07/01/1777 in de Hanswijkkerk getrouwd was met Joannes Franciscus Vermeulen.

715 [SAM, M 2122 (a)] Vente publique d'une collection de livres, tableaux, gravures, porcelaines antiques et
d'une grande et belle partie de musique pour chant et piano, délaissés par feu Mr Wauters, vicaire, décédé
à Schooten, et d'autres défunts; la vente aura lieu à Malines le 12 septembre 1867, à 9 heures du matin et
2 heures de relevée, en la salle de ventes de M. Van Den Camp, Marché aux Grains 17, Mechelen, 1867, 8
pp.; [SAM, M 2018 (a) en in de catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue d'une belle Collection de Li-
vres sur les Sciences et Arts, l'Histoire et la Littérature, suivie d'Atlas, Cartes, Gravures et Instruments dé-
laissées par feu Monsieur Philippe, ingénieur en chef des ponts et chaussées. La vente publique aura lieu
à Malines, mardi 29 et mercr[e]di 30 octobre à 9 heures du matin et à 2 heures de relevée en la salle de
ventes de M. Van den Camp, Marché aux Grains, 17, Mechelen, 1867, 41 pp.
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“Rue de Cimetier” (de 'Kerkhofstraat', die later de Goswin de Stassartstraat werd). In 1803
is hij al deurwaarder van het vredegerecht en woont dan met zijn tweede vrouw, zijn dochter
Marie Anne en nog drie kinderen onder de twaalf jaar op het Groot Begijnhof (wijk A nr.
680, wat Schrijnstraat 17 werd in 1856). In 1804 woont hij daar nog; eveneens in 1808,
maar dan met Jean Van de Met, een 38 jarige hoedenmaker en diens vrouw Marie Theresse
(sic) Roels. In 1813 blijkt hij dan naar de St.-Katelijnestraat verhuisd te zijn (wijk A, nr.
234) en in 1818 woont hij daar nog steeds met vrouw en drie dochters, plus Marie Frederi-
que Vandenavond, een 21-jarige “particuliere”.  André overleed te Mechelen in die “rue
d'Anvers” op 02/8/1820, nog geen 60 jaar oud en nog steeds “huissier de la Justice de Paix
du Canton Nord de cette ville”. Zijn veel jongere echtgenote overleed eerst op 26/06/1840,
nog altijd wonend in de “rue d'Anvers” 234.

Voor Ludovicus Josephus Van Hansewijck, roeper en “directeur de ventes” “in den
Brul” of “rue du Brul” (tevens kroniekschrijver en dichter716), beschikken we over boekcata-
logi tussen 1819 en 1823: “Catalogue van verscheyde boekken (…) ten huyse van den roe-
per L. J. Van Hansewyck, in den Brul, den 24 juny 1819”; “Catalogue d'une très belle Col-
lection de Livres en tous genres de Sciences, Délaissés en partie par feu Monsieur  Pierre
Cornelis, étudiant en théologie au Séminaire Archiépiscopal; (…) 1822, (…) au domicile de
L. J. Van Hansewyck, directeur de ventes rue du Brul”; “Catalogue d'une très-belle collecti-
on de livres En tous genres de Sciences, Délaissés par feu Mr. J. VEN, ex-capucin et desser-
vant de l'église de Massenhoven, (…) 4 mars 1823 et jour suivant, (…) directeur de ventes
rue du Brul”. L. J., geboren te Mechelen op 26/09/1775 en dezelfde dag gedoopt in St.-
Romboutsparochie, verhuisde schijnbaar later naar de Korte Schipstraat, waar hij overleed
op 11/04/1848, nog steeds roeper van openbare verkopingen. Zijn oudere echtgenote717 was
al eerder overleden (29/01/1842); in deze aangifte staat hij ook vermeld als roeper van ver-
kopingen en met de Korte Schipstraat reeds als adres. We schreven 'schijnbaar', want het
was gewoon een opsplitsing van het pand.

Een belangrijke negentiende-eeuwse zaak moet die van Jan-Baptist Passy (en nadien
zijn weduwe) geweest zijn. Hij werd te Mechelen geboren op 04/04//1778.718 Hij was dan
zelf wel een geboren Mechelaar, maar zijn vader kwam uit Lokeren en zijn moeder uit Wil-
lebroek.719 Hij overleed hier op 18/07/1831 en we hebben ook catalogi van hem voor de pe-
riode 1819-1831. Op 20/05/1803 trad hij hier in het huwelijk met Jeanne Catherine Dumou-
lein.720 Uit de volkstelling van 1796 blijkt dat zijn vader een kruidenier (“épicier”) was in de
Molenstraat. In 1803 woont Jan Baptist nog altijd thuis bij zijn vader, die dan “Mercier de
Papier” is en hijzelf kleermaker “tailleur”. In 1804 blijken zijn zusters kantklossters te zijn,
wat de familie niet bepaald hoog op de maatschappelijke ladder plaatst (van hem en zijn
vrouw is geen spoor in deze telling). In 1808 woont vader nog altijd in de Molenstraat en is
nog steeds papierhandelaar, maar Jean Baptiste, al van 1803 getrouwd, woont nu met zijn

716 Zie daarom de gegevens ingewerkt in de lange voetnoot bij EE XXVIII 1.
717 Zie  SAM,  Burgerlijke  Stand,  Huwelijken  1804/42r:  huwelijk  van  Louis  Joseph  Van  Hansewijck  [°

26/09/1775 te Mechelen, zoon van Philippe en Goeris Madelaine (†)], met Susanne Tersch [° ??/08/1767
te Kalschinge, dochter van Mathieu (†) en Deiningerin Sophie (†) op13/07/1804]. Uit de volkstellingen
blijkt dat zij op 18/08/1767 geboren werd te Kalschinge in Moravië.

718 Dezelfde dag gedoopt in St.-Romboutskerk als Joannes Baptista, zoon van Philippus Jacobus Passie en Jo-
anna Cornelia Adams, met Joannes Baptista Verhuijck als peter en Anna Elisabeth Hens als meter.

719 Zo blijkt uit de akte (1831/372) van zijn overlijden op 18/07/1831.
720 Volgens akte 1803/58v van de Burgerlijke Stand was zij te Mechelen geboren op 19/03/1763, als dochter

van Alexandre en Claire Van der Borght (beide ouders toen reeds overleden). We vonden idd. een doop te-
rug van Joanna Catharina Dumolein op dezelfde dag in St.-Katelijnekerk, als dochter van Alexander en
Clara Vander Borght, met Joannes Franciscus Michael De Man als peter en Joanna Catharina Makien als
meter.
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vrouw in de Begijnenstraat 405/2, waar hij nu ook “Mercier de Papier” is. Op te merken
valt dat de 20-jarige dagloner Henrij Adams reeds bij hen woont. In 1813 vinden we ze dan
eindelijk op de IJzerenleen in nr. 330 (wijk A 330 werd in 1856 IJzerenleen 14) en is hij ook
eindelijk “frippier”. De inmiddels 24-jarige Henrij Adams, “domestique” en sinds negen jaar
in Mechelen is daar ook van de partij. Naast hen, in nr. 331, woonde de reeds behandelde
“frippier” Philippe de Laddersous met zijn vrouw en hun 15-jarige dochter Jeanne Caroline.
Vader in de Molenstraat wordt dan een opkoper (“revendeur”) genoemd; nadat de zoon in
vaders voetstappen trad,  heeft  die  blijkbaar  het  omgekeerde gedaan.  Blijkbaar,  want  we
vermoeden dat de verschillende beroepsaanduidingen telkens maar een variant van 'hande-
laar in oud papier' geweest zijn. De zoon kan dan wel een opleiding tot kleermaker gevolgd
hebben, maar oordeelde blijkbaar vaders handel lucratiever. In zijn catalogi werd hij “crieur
juré” of “crieur public” genoemd en werkte eerst op de IJzerenleen en daarna (tussen 1823
en '27 moet hij verhuisd zijn) Onder den Toren/Steenweg. Dat laatste is wat verwarrend,
maar we leggen het wel uit bij het vervolgverhaal van de weduwe. Het eerste spoor was de
Catalogue d'une belle collection de livres, Provenant d'une Maison Mortuaire met “vente
publique” op 20/07/1819. Hij hanteert hier de AR-titel “Crieur Juré, aux Bailles de Fer”.
Ook  in  de  Catalogue  de  livres [De  Mr Van  Everbroeck],  met  verkoop  op  maandag
28/02/1820, noemt hij zichzelf “J.-B. Passy, crieur juré, aux Bailles-de-Fer à Malines”. In
de hierna genoemde advertentie van 1821 was hij 'gewoon' “roeper, op de Eyzere-leen te
Mechelen”. In 1823, bij de verkoop van de boeken van Constantin Van den Nieuwenhuysen,
“crieur  public,  aux  bailles  de  fer”.  In  1827 verschijnt  hij  op  een  andere  locatie:  al  op
23/01/1827 moest men hem gaan zoeken “sous la tour de St. Rombaut” en hetzelfde op
23/10. Tot 1831 zal dit dan afwisselen met “rue de la Chaussée” of “à la Chaussée”. De
herkomst van de door hem verkochte boeken was alweer heel divers: zowel Mechelse als
bijv. in 1829 die van oud-burgemeester Jan-Baptist Van den Venne (al † 04/03/1804) of in
1831 die van architect Pieter-Frans De Noter de Oudere († 05/10/1830) als die van de pas-
toor van Liezele of van de deken van het kapittel van Doornik. Wat concurrentie was er wel,
want in het  Algemeen advertentieblad, van Gend, Brugge, Cortryk en geheel Vlaenderen
van 05/04/1821 vonden we de advertentie: “Aenbelangend Berigt. / J. B. PASSY, roeper, op
de Eyzere-leen te Mechelen, laet weten dat alzoo zynen Catalogue van Boeken al gedrukt,
uytgegeven en aengeplakt zynde, Bernardus Laureys, de goedheyd gehad heeft zynen Cata-
logue ook te stellen op, den zelven dag, hy zynen koopdag heeft uytgestelt op Dynsdag 10
April aenstaende.”721 Toen hij overleed, was zijn weduwe er al 68 en toch zullen we nu nog
20 jaar lang catalogi op haar naam zien verschijnen, t.t.z. niet als Joanna Catharina Dumou-
lein, maar gewoon (herkenbaar) als “veuve Passy”. In 1831 vinden we haar tweemaal “sous
la tour de St. Rombout n.° 284”, in 1832 moest men zich begeven “au domicile de la veuve
Passy, sous la tour de St. Rombout à Malines”en in 1834 heette het er “regt over de Toren”.
Met dat huisnummer kunnen we wat meer aanvangen: wijk A nr. 284 werd Steenweg 4 in
1856. Nog tijdens het leven van haar man zijn ze dus verhuisd van de Molenstraat (nu Tha-
borstraat, sedert de gemeentenfusie) naar de IJzerenleen naast Laddersoos en dan naar de
Steenweg; nr. 4 daar is dd. rechtover de St.-Romboutstoren, al heet het daar nu niet meer
“Onder den Toren”. Vermits men in die tijd nog met de zgn. Oostenrijkse huisnummers per
wijk werkte, vormde het dooreen gebruiken van die straatnamen niet echt een probleem, een
goeie plaatsbeschrijving was belangrijker. We lezen dat eind 1834 in de varianten “en la
Salle de Ventes de la Dame veuve Passy, vis-à-vis la Tour, à Malines” of “au Domicile de
Madame, la Veuve PASSY, vis-à-vis la Grande Eglise”. Op dezelfde dag en uren (04/11/1834

721 Journal d'affiches de Gand, Bruges,  Courtrai,  et des Deux Flandres - Algemeen advertentieblad, van
Gend, Brugge, Cortryk en geheel Vlaenderen, nr. 307 (Jeudi 5 Avril 1821), p. 5.
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en ook om 09:00 en 14:00 u) als die laatste (een anonieme verzameling), bij de verkoop van
de boeken van wijlen J.-Ch. Lenaerts722, boekhandelaar (“marchand de livres”) te Mechelen,
wordt er echter “rue de la Chaussée” opgegeven. In 1836 is het “Steenweg” of (met de boe-
ken van Greg. Gyseleers-Thys, pastoor van Hever) “rue de la Chaussée”, net als in 1837.
Een verkoop op 14/01/1851 gebeurde “à la salle de vente de la veuve Passy, Son A, N° 284,
vis-à-vis de la Cathedrale de S. Rombaut à Malines”. De oude dame werd blijkbaar op 't
einde bijgestaan door twee mannen, nl. Jean Blanckx en de reeds genoemde Henri Adams
(allicht  een neef  van wijlen haar  echtgenoot,  want  de  moeder  van J.-B.  Passy was een
Adams). Mogelijk was de zaak ook aan de eerste overgelaten of aan beide. Het is een beetje
onduidelijk, maar het adres was in elk geval ook weer veranderd: het wordt “chez Mr Blan-
ckx, aux Barres-de-fer”. Jean Blanckx was een Mechelaar, zoon van een apotheker.723 Hij
overleed hier op 05/06/1873, als rentenier en celibatair, wonend op de IJzerenleen 38. We
hebben nog catalogi uit de periode 1846-1852 met Blanckx alleen erop vermeld ofwel sa-
men met Adams.724 In 1853 en '54 prijkte alleen de naam van Adams erop, maar er is er toch
nog een verkoopscatalogus van 1854 (voor de kunst van wijlen notaris J.-B. Fremie ver-
kocht in diens sterfhuis), die voor Mechelen te koop was “chez Mr Blanckx, aux Barres-de-
fer”). Blanckx was er 61 in 1854. Adams was nochtans vier jaar ouder, maar die lijkt dan tot
zijn 65ste voortgedaan te hebben. In het bevolkingsregister 1846-'55 blijkt onze Jean Char-
les Blanckx, “Crieur de Vente”, op de IJzerenleen te wonen in nr. 343 (wijk A nr. 342 werd
IJzerenleen 40 in 1856), met andere familieleden (zusters en een jongere broer allicht) plus
een dienstbode. Het volgende register, dat van 1856-'65, geeft als zijn adres idd. IJzerenleen
40 (nu “den Rooden Schilt” als de nummers niet veranderd zijn) en niet 38 zoals in zijn
overlijdensakte, weer met dienstbode en familieleden; hij wordt nu geen “crieur” meer ge-
noemd, maar “Directeur de ventes mobiliaires”. Hij woonde dus zeker niet samen met de
anderen, want Henri Adams725, “Crieur de Vente”, en eveneens ongehuwd gebleven, woonde
volgens de telling van 1846-'55 samen met de weduwe “Jeanne Catherine Du Moulin Veu-
ve Passy”, zonder beroep al (en niemand anders erbij, ook geen meid dus) op de Steenweg
nr. 284 (A/284 werd Steenweg 4 in 1856, dus waar haar roepzaal geweest was; Blanckx
woonde ietsje verder). Het volgende register geeft  aan dat ze (Henri Adams, ongehuwd,
“Directeur de ventes”, maar wat later overleden726 en de weduwe Passy, die een jaar na zijn

722 't Is geen erg bekende naam, maar Joannes Carolus Lenaerts, overleed idd. te Mechelen op 02/08/1834 als
“handeldrijver in oude boeken” in de Schoolstraat in nr. E/341 (wat in 1856 nr. 17 werd, links achteraan,
tegen de Fr. de Merodestraat aan). Hij was gedoopt in St.-Romboutskerk op 06/07/1796, als zoon van Jo-
annes (van de St.-Pietersparochie) en Joanna Verbelen (geboortig van Kampenhout). Hij was dus nog vrij
jong en liet als weduwe Catharina Josepha Van den Berghen na, waarmee hij op 29/03/1821 getrouwd
was. Bij zijn huwelijk was hij nog “zonder bedrijf” en zij een kantwerkster (geboren te Mechelen op
05/09/1798 als dochter van Pierre Alexis Josse Van den Berghen (“negociant) en Marie Catherine Ver-
berght), maar bij de doop van haar oudste zuster Maria Joanna op 07/06/1772 was Franciscus De Ladder-
sous peter, wat wijst op een familieband met de reeds aangehaalde verwante families uit de oudekleerko-
pers.

723 Joannes Carolus Blanckx werd op 13/05/1793 te Mechelen geboren en dezelfde dag gedoopt in de kerk
van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle, als zoon van Petrus en Joanna Isabella Casseur, die op 25/10/1785 in St.-
Romboutskerk getrouwd waren. Uit latere geboorteakten in het archief van de Burgerlijke Stand blijkt dat
vader apotheker was en dat was hij nog steeds bij zijn overlijden op 10/03/1817.

724 Zo werden in 1846 de boeken en gravures van Mechels vrederechter J. De Dryver verkocht in diens sterf-
huis op de “marché aux Chevaux” (Veemarkt), maar “sous la direction de MM. Adams et Blanckx”, beiden
“directeur de ventes”. In 1847 staat Blanckx dan weer alleen als “directeur de ventes” op de “Barres-de-
fer” en in 1848 is die ook op zijn eentje als “Directeur de ventes” belast met de distributie van catalogi
voor de verkoop in een sterfhuis. De kunstcollectie van J. Hunin werd dan weer op 20/01/1852 verkocht in
het sterfhuis o.l.v. “MM. Adams et Blanckx, directeurs de ventes”.

725 Volgens de volkstellingen geboren te Aarschot op 31/01/1789.
726 Hij stierf te Mechelen op 15/06/1857, ook al zonder beroep en nog steeds celibatair, wonend in de Zak-
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dood verhuisde naar Brussel) toen verhuisd waren naar de Zakstraat 20.727

We hadden het hierboven al uitvoerig over de dynastie De Bruyne, maar we willen
ze hier nog even chronologisch op hun plaats zetten. Bernard Joseph De Bruyne werd op
08/08/1773 geboren te Mechelen (en dezelfde dag gedoopt in St.-Romboutskerk) uit Jaco-
bus Franciscus (procurator bij de Grote Raad) en Isabella Van Everbroeck.728 In 1796 was
hij nog “garcon apothicaire” bij apotheker Louis Stoffels op de Botermarkt. Bij de volkstel-
ling van 1803 was hij al zelf apotheker in de Bruul (nr. D/687, wat nr. 34 werd in 1856), in
het huis waar in 1796 nog apothekeres Marie Thérèse Smets weduwe Fayd'herbe woonde en
nu hij met twee ex-religieuzes (de 45-jarige Julienne Grand Pierre729 en de 51-jarige Elisa-
beth Bosselaer730). Het volgende jaar woont hij – nog steeds apotheker – daar alleen met Ca-
therine Vervoort, een ongehuwde 36-jarige dienstmeid. De straatnaam is nu “rue du Chien
blue” (Blauwhondstraat), maar met hetzelfde wijk en huisnummer; het gaat dus duidelijk
om het  hoekhuis  met  de Bruul.  Weer  vier  jaar  later,  in  1808,  woont  hij  daar  alleen  en
“apoth.” werd doorstreept en vervangen door “herboriste” (kruidengenezer). Het wordt pas
echt interessant in 1813. Hij woont dan nog in de Bruul, maar op huisnummer 540 (D 540
werd Bruul 73 in 1856, schuin tegenover de Korte Schipstraat), naast schilder Henri Ber-
naerts, is “particulier” geworden (want hij interesseerde zich meer voor boeken dan voor
kruiden)  en  heeft  de  34-jarige731 Jeanne  Françoise  Grielens732 in  dienst  als  inwonende
“servante”.  't  Was  de  dochter  van  zijn  gewezen  buurman  op  zijn  vorig  adres,  een
pruikenmaker die in nr. 688 woonde en waar ze nog wel in 1803, maar in 1804 en 1808 733 al
niet meer bij woonde. Ze moet hem zeker heel dienstbaar geweest zijn, want op 26/06/1813
trouwde hij ermee. Veel keuze had hij niet meer, want geen anderhalve maand later (op
05/08/1813) werd zijn zoon August geboren. Als een historicus maar lang genoeg graaft,
biechten zelfs de beenderen hun zonden op! In 1814 en 1821 vinden we hen daar nog, als
“particulier”, met hun zoon. “Bibliophile” Bernard Joseph De Bruyne overleed in de Lange
Ridderstraat  op  26/09/1839,  Jeanne  Françoise  Grielens  als  weduwe  achterlatend.  We
vertelden hierboven reeds  hoe Bernard Joseph De Bruyne  al  na acht  jaar  zijn  apotheek
verkocht had om boekhandelaar te worden – met een oudste catalogus uit 1819 – en vooral
de opgekochte bibliotheken opstapelde in het groot gebouw dat hij in de Lange Ridderstraat
gekocht had. Na zijn overlijden erfde zijn zoon August Antoine Eduard (1813-1889) zowel

straat nr. 20; hij werd volgens deze akte geboren te Aarschot op 31/01/1789 uit François en Elisabeth Bol-
lé.

727 Volgens dat bevolkingsregister 1856-'65 verhuisde “Dumoulin veuve Passy Jeanne Catherine” (zonder be-
roep, ° Mechelen 19/03/1763), op 06/07/1858 naar Brussel. Blanckx was dan al een dik jaar dood, mis-
schien had ze daar nog wat familie wonen. Op dat adres werden dan – na hun huwelijk op 02/09/1859  –
Felicité Laureys en haar echtgenoot Charles Philippi met hun kinderen, allen “ouvr. menuisier”, ingeschre-
ven. We kunnen ons niet ontdoen van de indruk dat de weduwe Passy er toch niet bepaald rijk van gewor-
den was.

728 Zijn peter was Joannes Bernardus Christophorus Van Everbroeck, advocaat bij de Grote Raad.
729 Het enige overlijden dat we konden vinden (en wier leeftijd tevens ongeveer overeenkomt), was dat van

Maria Dorothea Elisabeth Grandpierre op 28/08/1834 in 't Groot Begijnhof, een gewezen religieuze van de
abdij van Kortenberg die op 19/06/1757 geboren was in Freiburg in Oostenrijk.

730 Gedoopt op 03/04/1751 in St.-Pieterskerk als dochter van Hieronimus (dorpsheer van Onze-Lieve-Vrouw-
Waver) en Maria Theresia Francisca Estricx; overleden in de Bruul op 07/08/1807 als ongehuwde rente-
nierster.

731 Sic! 't Is nog vóór hun huwelijk, dus was ze er 34 en hij 39 (i.p.v. de opgegeven 42). Ook de volgende
volkstellingen maken grote fouten inzake hun leeftijd: in 1814 zouden ze resp. 34 en 44 geweest zijn
(i.p.v. 35 à 36 en 40 à 41) en in 1821 41 en 51 (i.p.v. reeds of bijna 43 en 48).

732 Joanna Francisca Grielens werd geboren te Mechelen (en in St.-Romboutskerk gedoopt) op 10/10/1778 uit
Bartholomeus en Anna Maria De Man.

733 Ze was toen kantwerkster en woonde in bij in het gezin van bakker Jacques Van den Bergh op de IJzeren-
leen C/710.

.MHT, nr. 7 (april 2018), p. 141



Handgeschreven kronieken, annalen, dagboeken en histories bewaard in het Mechelse Stadsarchief

vaders boekenvoorraad als diens passie. Met de volkstelling van 1825 woonde hij nog bij
zijn vader “boekhandelaar” en moeder:  in de Lange Ridderstraat (met  oud huisnummer
D/373 nog). Hetzelfde in die van  1829, met voor vader de toepasselijker beroepsopgave
“oude boekverkooper”. Hij  woonde nog altijd thuis toen hij op 06/09/1848 trouwde met
Anne Catherine Ceuleers (hij  werd “marchand libraire” genoemd, zij  een “particulière”
zonder beroep, geboren in Neerlinter op 28/04/1822).  Zowel in het bevolkingsregister van
1856-'65  als  in  het  volgende  van  1866-'79  staat  hij  (“libraire”  in  1856,  “Libraire  et
antiquaire”  in  1866)  ingeschreven  in  de  Lange  Ridderstraat  22,  met  zijn  vrouw  Anne
Catherine Ceuleers en hun kinderen.  In 1866 staat ook de op 10/01/1829 te Amsterdam
geboren Antoine De Bruyn, eveneens “Libraire et antiquaire” erbij ingeschreven (“absent”
op 31/12/1880, “Parti pour Amsterdam”).734 In 1858 liet August de boekhandel over aan
Victor Brias735, om zich in Brussel te gaan concentreren op de handel in antieke meubels.
Die Brias was eigenlijk een banketbakker! Victorin Jacques Joseph Brias werd hier geboren
op 18/07/1818,  als  zoon van banketbakker (“patissier”)  Joseph Jean François  en Jeanne
Marie  Reijdams.  Zijn  62-jarige  grootvader  van  Jacques  Emmanuel  Brias  was  toen  nog
“Trompette de la ville” (stadstrompetter).736 De jonge vader (° 27/06/1794) overleed al op
31/05/1819  toen  Victorin  nog  geen  jaar  oud  was.737 Zijn  moeder  hertrouwde  dan  op
10/10/1821 met de op 07/04/1791 te Aarschot geboren Dominicus Josephus Lavaerts en de
volkstelling  van  1829  plaats  onze  Victor  dan  op  de  Steenweg  A/288  als  stiefzoon  van
banketbanker en eigenaar Dominicus Jozef Lavaerts uit Aarschot en Joanna Maria Rydams
uit Mol. Ook zijn stiefvader overleed vrij jong, nog maar net 39: de “Zuyker bakker”stierf te
Mechelen op 07/05/1830. De volkstelling van 1840 (als hij er toch al 22 is), plaatst hem nog
op het oude adres bij zijn moeder “patissière” (hij werd gewoon als zoon opgegeven, zonder
beroepsvermelding, maar zal wel in de zaak gewerkt hebben). Op 08/04/1845 trouwde hij
met Anne-Marie Van de Cauter,  beiden zonder beroep: zijn moeder was wél “patissière
conficeuse” en de bruid woonde bij haar ouders in de Bruul en haar vader was een “Maître-
tanneur-Corroyeur”  (meester-leerlooier).  Volgens  het  bevolkingsregister  van  1846-'55
woonde  Victor  Jacques  Joseph  Brias  nog  altijd  op  de  Steenweg  A/288  met  vrouw  en
kinderen en was hij daar nu de “patissier”. Zijn moeder is dan weg daar en woont in de
Begijnenstraat 403³ met haar andere kinderen en de op 08/04/1848 in Mechelen gekomen
kunstschilder Adolphe François Jacques Lavaerts  (allicht een familielid van haar tweede
echtgenoot); ze verhuisde op 21/12/1852 naar Nieuwkerken, staat er. Nochtans staat ze in
het  volgende  register  1856-'65  ingeschreven  op  de  Korenmarkt  45,  maar  overleden  te
Antwerpen op 07/04/1859 en op 29/01/1859 was er al een andere bewoonster gekomen. Bij
de aangifte van hun dochter Caroline op 06/01/1848, woonden ze nog op de Steenweg waar
hij “patissier confiseur” is, maar bij die van hun zoon Eugène (° 26/12/1851) woonden ze al
op de Grote Markt D/7340, met nog wel hetzelfde beroep voor vader; hetzelfde bij de aan-
gifte van zoon Isidore (° 26/12/1853) en dat van een op 31/12/1855 doodgeboren kind. In
het bevolkingsregister van 1856-'65 werd hij dan, uiteraard met vrouw en kinderen, inge-
schreven op de Grote Markt (het nr. werd ondertussen veranderd in 28, dat is langs de zijde
tussen Bruul en IJzerenleen), waar zijn boekenzaak zou komen (maar nu nog steeds als pa-

734 Eind achttiende eeuw waren er boekverkopers/uitgevers van die naam in Dordrecht en Amsterdam; de
naamgelijkenis kan dus toeval en hoeft niet per se op familie te wijzen, eerder op een specialist die mee in
de zaak gekomen was.

735 CLERCQ (L., DE), Les De Bruyne, (...), pp. 151-152.
736 Hij overleed op 13/10/1820, nog steeds in dienst. De aangifte gebeurde door zijn zonen Jacques François,

goudsmid en Charles, schilder.
737 Volgens  deze  overlijdensakte  was grootvader  Jacques  nog steeds  “Trompette  de  la  ville”  en  François

Jacques, de iets oudere broer (° 15/11/1790) van de overledene, was een goudsmid.
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tissier ingeschreven). Volgens dat van 1866-'79 – het boekenavontuurtje is dan alweer voor-
bij – woonde hij (met vrouw en kinderen) in nr. 29 nu, in het huis genaamd “Metselaers-
huis”738. Hij was toen zowel patissier als “agent princ. d'assurances”. Op 08/09/1868 kwam
er al iemand anders wonen. Ze blijken ook niet in Mechelen overleden te zijn. We komen
onze nieuwe “libraire” in zijn “librairie ancienne” als “successeur de A. De Bruyne” tegen
in enkele catalogi uit 1858. We hebben nog een N° 1. Catalogue de livres anciens et moder-
nes, qui se trouvent en magasin et se vendent au comptant, aux prix marqués, chez Aug.te
De Bruyne (V . Brias), libraire, Rue des Chevaliers ou Grand'Place, n° 28, même maison, à
Malines uit dat jaar, waaruit blijkt dat hij het magazijn van August nog gebruikte, naast zijn
eigen adres. Een Catalogue nr. 3 de livres anciens et modernes qui se trouvent en magasin
et se vendent au comptant aux prix marqués à la librairie ancienne de Victor Brias, succes-
seur de A. De Bruyne739 is er een vervolg van en hij organiseerde in 1858 ook bij veilinghou-
der F. Verhulst te Gent een verkoop van “Livres rares et curieux, provenant de la Bibliothè-
que de M. Auguste De Bruyne, ancien libraire à Malines”740. Was die interesse dan plots uit
de lucht gevallen, een zakenkans gezien? Niet helemaal: die grootvader-stadstrompetter was
hier gedoopt in St.-Romboutskerk op 21/07/1755 als zoon van Augustinus Brias en Maria
Theresia Van Turenhout741. Vader was ook stadstrompetter, maar 't is moeder die ons interes-
seert! Zij was de schoonzuster van Jacobus Emmanuel Vermeulen, de deken van de oude-
kleerkopers waarover we het reeds hadden en 't was hij die peter was van Victorin's grootva-
der (hij was wel al een halve eeuw dood toen de kleinzoon van zijn petekind die zaak over-
nam, maar helemaal toevallig zal het toch wel niet geweest zijn).742 In 1859 hield Victorin
nog de boekenverkoop van wijlen Clerincx, geneesheer te Mechelen.743 Na twee jaar nam
August De Bruyne zijn oude zaak alweer over en zette die met zijn zoon Victor Jan Frans
voort tot hij overleed op 30/06/1889. In 1892 verscheen er nog een Catalogue des antiqui-
tés, tableaux, bibelots artistiques, Gravures, Livres, etc. van dhr. Grégoire, kunstschilder en
burgemeester van Heffen, waarvan de inhoud verkocht werd o.l.v. zijn schoonzoon en ex-
pert Henry Cordemans in de “salle de ventes artistiques” in de “Rue des Chevaliers” 32.
Datzelfde  jaar  werden  nog  een  Catalogue  des  Livres  &  Gravures  délaissés  par  feu
Monsieur J.- J. Van Hoey Artiste peintre (openbare verkoop op 4-5/04/1892 met notaris E.
Cluydts en als expert Henry Cordemans) en een van de livres, antiquités et tableaux abbé
Van Ourshagen gedrukt. De verkopen grepen dus nog steeds plaats in wat het sterfhuis van
August geweest was. De  Catalogue des livres, antiquités & tableaux van dhr. Bergman,
oud-burgemeester van Lier, met de Archives des anciens Seigneurs de Niel, vertelt ons van
een verkoop meer dan twee later weer, op 02/12/1894, o.l.v. “H. Cordemans De Bruyne, Ex-
pert”. Hij leidde dus niet alleen de verkoop van oude boeken, maar ook die van antiquiteiten

738 Allicht het ambachtshuis “De Vier Gekroonden”.
739 Mechelen, s.a. [SAM, M 7277 (a)].
740 Catalogue d'une belle collection, de Livres rares et curieux, provenant de la Bibliothèque de M. Auguste

De Bruyne, ancien libraire à Malines, et dont la vente publique aura lieu à Gand, en la Salle de St Geor -
ges, rue Haute Porte, le mardi 19 oct. 1858 et jours suivants... par F . Verhulst et sous la direction de M.
Victor Brias, libraire à Malines, Mechelen, 1858, 82 pp. Op enkele manuscripten na, bevat deze catalogus
slechts boeken uit de zestiende tot de negentiende eeuw.

741 Cfr. BEHETS (Paul), MISEUR (Willem) en JEUGHT (François, VAN DER),  Van Turnhout. Een hoveniersge-
slacht (Genealogisch Repertorium van het Mechels District, 4), Mechelen, 2001, 115-[13]-XXIII-[1] pp.
en MISEUR (Willem), Van Turnhout. Een hoveniersgeslacht - annex 1 (Genealogisch Repertorium van het
Mechels District, 59), Mechelen, 2012, 213 pp.

742 Augustinus Brias († 03/05 en B 05/05/1775 in St.-Romboutskerk, “thorenwachter” en wonend “onder den
thoren”) was twee jaar eerder peter geweest van Maria Carolina Van Reijmenant, een dochter uit het eerste
huwelijk van Jacobus Vermeulen zijn vrouw (D St.-Romboutskerk 04/11/1753).

743 SAM, M 2426 (a).
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en kunst. In 1895 installeerde hij zich echter in Brussel.
In 1828 was er een “verkooping van boeken” bij Halkett op de Grote Markt en in

1832 werd die Halkett “directeur de ventes” genoemd bij een verkoping van “livres prove-
nant de plusieurs mortuaires” op de Grote Markt, Sect. C, N° 719.744 Veel langer zal zijn
sprookje  niet  geduurd  hebben,  want  op  04/06/1834  werd  ene  Charles  Louis  Halkett,
voordien “directeur der openbare verkoopingen te Mechelen”, te Gent als “particulier” nu,
failliet verklaard en werd opgesloten in het “gevangenhuys voor schulden” (die veroordeel-
den voor schuld vlogen vanaf 1828 trouwens ook naar de Coupure i.p.v. in 't Alexianen-
klooster745).746

Tussenin willen we nog een handelaar vermelden, al gaat het niet over een boeken-
verkoop en gebeurde het slechts te zijnen huize: op 05/11/1841 werden er schilderijen (zon-
der  vorige  eigenaar  opgegeven)  openbaar  verkocht  door  het  kabinet  van  notaris  De
Keersmaecker en o.l.v. schilder Morissens, maar ten huize van “M.r P. L. Hambrouck, Négt.
et Commissionnaire, Rue aux Tourbes [= Huidevetterstraat], N.° 94, à Malines”.747 Dit was
allicht Philippe, in 1840 nog op de Melaan wonend748, een negotiant, geboren te Leuven en
ook van daar afkomstig toen hij in 1840 in Mechelen kwam. Hij was slechts huurder op dat
adres en woonde er met zijn 38-jarige echtgenote (ook geboren in en afkomstig van Leuven)
Catharine Thielens.

Vader Reynaers met zijn dochter vormen ook zo'n onbekend duo, al zaten ze op een
goed adres met goede koopwaar. Vader noch moeder waren anders van goeie komaf; het

744 Nr. 719 stond er niet meer tussen bij de conversie in 1856, maar het was de kant tussen de Frederik de
Merodestraat en de Befferstraat, dus rechts gezien vanaf 't stadhuis.

745 Zie in Levensbeschrijving van mynheer den kanonik Triest, gevolgd van eenen staet van alle de gestigten
die hy opgeregt heeft, Gent, 1836, p. 47: “TWEEDE HUYS. Het GODSHUYS DER KRANKZINNIGEN, te Gend,
het Huys der heylige Engelen genaemd. Het lokael van dit gestigt was eerst in het oud gevangenhuys, he-
den de kazern der pompiers. Tot den 30 september 1815 was het godshuys der krankzinnigen den eygen-
dom van eenen bezonderen persoon der stad geweest. Op dien dag begaven er zich vier Broeders naer toe,
voerden er vele verbeteringen in, en zagen zoodanig het getal der ongelukkigen, welke men aen hunne
zorg toebetrouwde, aengroeyen, dat hun lokael welhaest te kleyn was. De kommissie der godshuyzen voor-
zag er in. Sedert den 2 december 1820, deden dry Broeders van Liefde den dienst in de gevangenis der ge-
nen die voor schulden veroordeeld waren, in het lokael van het klooster der Alexianen; maer den 25 april
1828 , wierden deze veroordeelden in het groot gevangenhuys, op de Coupure, opgesloten. Alsdan wierden
de krankzinnigen naer de Alexianen overgebragt, en het is in dit ruym lokael dat zy heden‘ nog zyn. (...)”.

746 Zie in Gazette van Gend, nr. 2931 (woensdag 25/06/1834), p. [3], kol. C: “By vonnis uytgesproken door de
Regtbank van Koophandel te Gend , in date veertienden Juny 1800 vier-en-dertig ,  behoorlyk geregi-
streerd, is in staet van faillissement verklaert Charles Louis Halkett, voor dezen directeur der openbare
verkoopingen te Mechelen, en alsnu particulieren te Gend; den heer Petrus Joannes Banneville, is by het
zelve vonnis als Regter Commissaris benoemd geworden, en den heer Charles Parmentier, Avoué te Gend,
als Agent. By het zelve vonnis is 'er bevolen geworden het stellen der zegels op de magazynen, kantooren,
kassen, portefeuillen, boeken, registers, papieren, meubelen en effecten van den gefailleerden , ingevolge
de wet, insgelyks dat 's gefailleerden persoon zal bewaert worden in het gevangenhuys voor schulden, en
dat het zelve vonnis aengeplakt en geplaetst zal worden in eene der dagbladen van Gend , involge art. 683
van den wetboek van burgerlyke regtvoordering.  /  Van wege den Regter-Commissaris  ten boedel  van
Charles Louis Halkett, voordezen directeur der openbare verkoopingen te Mechelen, en alsnu particulie-
ren te Gend, worden deszelfs schuldeysschers uytgenoodigd om te verschynen ter Regtbank van Koophan-
del te Gend, in het Pakhuys op de Koormerkt aldaer, in zitting van vyf-entwintigsten dezer, ten twee uren
naermiddag, ten eynde aldaer overtegaen tot de benoeming van eenen of meer syndiken ten zelven boedel.
/ Den Regter-Commissaris, / P. J. Banneville.”

747 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue d'une belle collection de tableaux des écoles flaman-
de, hollandaise,  italienne et allemande etc.  Dont la vente publique aura lieu le Vendredi 5 Novembre
1841, à 10 heures du matin, au Domicile de M.r P. L. HAMBROUCK, Négt. et Commissionaire, Rue aux
Tourbes, N.° 94, à Malines, Par le ministère du Notaire DE KEERSMAECKER et sous la direction de M. r

MORISSENS, peintre, Mechelen, 1841.
748 SAM, Bevolkingsregister 1840, blad 122 (wijk A, nr. 462, Melaan) [dit werd Melaan 5 in 1856].
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contrast met de betere oudekleerkopers uit het AR is groot! Jan Reynaers werd geboren en
voorwaardelijk gedoopt in St.-Romboutskerk op 12/04/1792, als zoon van Jan Hendrik uit
de Hanswijkparochie (een cabaretier) en Maria Gertrudis (officieel Anna Catharina, zoals
ook op zijn overlijdensakte staat) Van Beneden uit Tienen. Vader was daarbij afwezig; het
was een onwettig kind, eerst gewettigd bij het overlijden van vader op 04/11/1792. Dat het
eenvoudige mensen waren, blijkt eveneens uit de handtekeningen: peter Joannes Reynaers
(grootvader  uit  de  parochie  van  O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle)  verklaarde  niet  te  kunnen
schrijven (“Declarat susceptor se scribere non posse”), maar pende toch zijn naam met ha-
nenpoten; meter Maria Elisabeth Eppinckx (de grootmoeder uit Tienen) zette slechts een
kruisje. Op 02/11/1814 trouwde hij te Mechelen met Adrienne Marie Verschaeren en haar
ouders (Jan Baptist Verschaeren ° Heindonk en Maria Laccres ° Wessem) waren eveneens
cabaretiers, net als haar neef Corneille Raeymaekers die als haar getuige optrad. Hij was
eerst verkoopsdirecteur in de  Bazar Reynaers in de Bruul, zoals blijkt uit enkele catalogi
tussen  1841 en 1846.749 Hij  woonde daar  nog bij  het  overlijden  van zijn  echtgenote  in
1852.750 In 1855 is hij echter “directeur de ventes” op de Veemarkt en ook in 1859 treffen
we hem aan in de “salle de vente de J. Reynaerts (sic), Marché au Bétail 25” waar een ver-
koop gebeurde door notaris F. X. De Pauw. De volkstelling van 1856 (tot 1865) plaats hem
ook daar als “directeur de ventes”, samen met zijn dochters Marie (° 15/11/1815; vertrokken
naar Ieper op 24/06/1857) en Jeanne Marie (° 06/11/1825). Daar zien we ook dat hij op
23/04/1862 nogmaals verhuisde, dit keer naar de Rue d'Egmont extérieure, nr. 62, waar van
02/02/1855 tot hun vertrek naar Sint-Joost-ten-Node op 26/04/1859 het echtpaar Poncelet-
Paillon gewoond had met hun zoon, allen postbeambten. Ze werden doorstreept en dan staat
er weduwnaar Jean Reynaers, “directeur de ventes”, met zijn dochter Jeanne Marie, ook
“directeur de ventes”. Toen hij hier overleed op 28/02/1870 was het Egmontstraat extérieure
nr. 12, maar werd hij in de akte nog steeds “directeur de ventes” genoemd.

Kort nà de helft van de negentiende eeuw vinden we de eerste sporen van de “ librai-
rie ancienne et  moderne” van Jan Schodts in de Stassartstraat 4 (die we met een beetje
fantasie ook nog kunnen beschouwen als aansluitend op de Grote Markt). Al in 1859 ver-
kocht hij catalogi als boekhandelaar (“libraire”). Door een voorbeeld uit 1877 weten we dat
hij ook minstens assisteerde bij de verkopingen (commissions voor wie niet aanwezig kon
zijn). We hebben enkele catalogi van zijn eigen tweedehandsboeken (geen afroeping): een
van maart 1860751 (zonder vermelding van een sterfhuis dus) en nog een gelijknamige cata-
logus (nr. 59 dan)752. Het lijkt zo'n beetje een combinatie geweest te zijn tussen familiezaak
en bijverdienste. Jan Schots753 was officieel koster bij zijn overlijden in 1883. In het bevol-

749  “J. REYNAERS, directeur de Ventes au Bazar, rue du grand Brul” staat er op een Catalogue d'une très
belle Collection de Livres zonder naam van een erflater voor een verkoop op 15/06/1841; de Catalogue
d'une très belle Collection de Livres, (...), Tableaux, Gravures (...) etc. van “le révérend Mr. Van Beers,
Curé à Emblehem, et autres Défunts” was er voor een verkoop op 30/05/1843 “au Bazar Reynaers, rue du
grand Brul”; op de  Catalogue d'une grande et riche Collection de Livres (ook verkocht in Den Haag,
Brussel, Gent,  Leuven en Antwerpen) van kan. Vicomte de Plaines, staat dat de verkoop gebeurde op
13/06/1844 o.l.v. “J. REYNAERS, directeur de ventes publiques au Bazar, rue du Brul à Malines”; in 1846,
met de verkoop op 14/05 van de Livres anciens et modernes van o.a. E.H. Van Hamme, pastoor te Boom,
was hij “directeur de ventes au Bazar, rue du Brull (sic), à Malines”.

750 Zij was op 10/04/1789 gedoopt in de kerk van O.-L.-V-over-de-Dijle en overleed hier op 23/09/1852, rue
du brul D/524, opgegeven als huishoudster en echtgenote van Jean Reynaers “directeur de ventes”.

751 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne] N° 44. Mars 1860. Librairie ancienne et moderne de J. Schodts,
Rue de Stassart, 4 à Malines. Catalogue d'une belle collection de livres, marqués au prix net et au comp-
tant sans escompte, s.l.n.d. (Mechelen, 1860), 28 pp.

752 Uit dezelfde verzameling.
753 °  Mechelen  25/11/1815  uit  Guillaume  Schots  en  Barbe  Winnepenninckx  –  †  Mechelen  13/07/1883

woonachtig Stassartstraat 4 en toen koster van beroep.
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kingsregister 1856-1865 staat de celibatair echter aangegeven als boekhandelaar. Zijn twee
jaar oudere zuster Barbe Victorine Schodts (° 04/05/1813) was ook ongehuwd en zij was
van  beroep  experte  van  de  Berg  van  Barmhartigheid.  Zijn  jongere  zuster  Isabelle  (°
30/01/1821) woonde er ook (maar was zonder beroep), net als een andere jongere zuster,
Barbe Rosalie Schodts (° 05/04/1818), die echter reeds op 17/09/1862 overleed. Er woonde
nog een andere Schodts bij in, nl. Isabella Maria (° en gedoopt 04/08/1771, † 09/04/1866),
een zuster van hun vader. Interessant is dat die haar peter ene Joannes Van den Berg was, die
ook getuige was bij het huwelijk van haar ouders; was haar peter onze eerder genoemde ou-
dekleerkoper of een naamgenoot uit diens grote familie? Het laatste familielid was Barbe
Virginie Versaet (zonder beroep, ° Mechelen 02/01/1838 als dochter van Willem Versaet en
Elisabeth Schots, die hun oudste [° 29/03/1811] zuster was). Naast huishoudster Corneille
Larivier  huisvestten  zij  ook  nog  onderpastoor  Charles  Jean  Baptiste  Kennes  (°  Wilrijk
30/01/1827, in Mechelen sinds 28/01/1853).

In 1878 – met de verkoop van de bibliotheek van baron du Vivier754 – treffen we op
de Steenweg nr. 32 (hetzelfde huisnummer als waar in 1783 Jan Van den Bergh woonde) Jo-
zef Franckx aan met vrouw en schoonzuster. Deze Joseph Franckx (° 09/02/1830 uit Philip-
pus  Maria  Elisabeth  Lauwers,  beide  van  Mechelen)  was  volgens  het  bevolkingsregister
1856-'65 “agent d'affaires”, net als zijn echtgenote Petronille Pauline Eleonore Louise De
Coninck (° 21/03/1815) en evenzo zijn celibataire schoonzus Florentine. Op 01/03/1858 was
de celibataire Pierre Joseph De Coninck overleden, (“directeur de ventes publiques” op de
Schoenmarkt 3 volgens de overlijdensakte), “agent d'affaires” volgens het bevolkingsregis-
ter. Joseph, toen commis (klerk), woonde voor zijn huwelijk bij zijn vader (een schipper) op
de Dijle 33. Pierres overlijdensakte betitelde Jozef, die mee de aangifte deed, nog als be-
diende op het bureau van de registratie. Op 15/02/1860 zou Joseph – op dat moment “pre-
mier commis au bureau de l'enregistrement”, zoon van een “boutiquier” – trouwen met Pe-
tronille755 (“directrice de ventes”), één van de zusters van wijlen Pierre en werd hij in het re-
gister bijgeschreven als “agent d'affaires” op de Schoenmarkt, waar zijn vrouw en zijn celi-
bataire schoonzuster nog zonder beroep opgegeven werden. Na hun verhuis naar de Steen-
weg 32, vermeldt hetzelfde register hen (op een ander blad) alle drie als “agent d'affaires”.
Ook in dat van 1866-'79 prijkt hij op dat adres als “agent d'affaires et expert d'imeubles”
(sic), met vrouw Petronille De Coninck (geen beroep ingevuld) en schoonzuster Florentine
(Florence) De Coninck (° 16/05/1813 – † 23/07/1870 als “directrice de ventes” en aangever
Joseph werd hier “agent d'affaires” genoemd) die “directrice de ventes” was. Hij was dus
met een vijftien jaar oudere oude vrijster van bijna 45 ingetrouwd in de zaak van wijlen zijn
schoonbroer, maar was duidelijk al eerder intiem met die familie.

Het oudste spoor van een nieuwe en bloeiende zaak vonden we in een catalogus uit
1853, gevolgd door nog een hoop meer tot 1869. Het betreft de zaak van Philippe Van Beve-
ren, “Directeur de Ventes à Malines” bij de verkoop van “antiquités, tableaux, sculptures,
object d'art et livres” op 01/08/1853 in het sterfhuis van Jean-Baptiste Kempeneer, zelf han-
delaar in schilderijen en antiquiteiten in de Bruul. Ook latere catalogi vermelden duidelijk

754 [SAM, M 2389 (a)] Catalogue d'une belle collection de livres d'histoire, de jurisprudence et d'heraldique,
provenant de la bibliothèque de feu Monsieur le Baron Léopold du Vivier, président émérite du Tribunal
de première instance à Malines. Cette vente aura lieu le mardi 17 décembre et mercredi 18 décembre
1878, à 9 heures du matin et à 1 heure de relevée, en la maison mortuaire, rue du Ruisseau, 1, à Malines.
Sous la direction du sieur Franckx-De Coninck, Chaussée, Malines, s.l.n.d. (Mechelen, 1878), 62 pp.

755 Haar getuige was haar 42-jarige neef Joseph Désiré Coninckx, opgegeven als kunstschilder en leraar aan
de tekenacademie [° Mechelen 07/08/1817 - † 11/02/1890; later directeur van de Stedelijke Academie voor
Schone Kunsten en vader van Hyacinthe die één van de pioniers van de Cercle Archéologique, Littéraire
et Artistique de Malines werd].
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“Ph.-Jacques Van Beveren, Directeur de Ventes, rue de la Chaussée, 19” of een variant. In
de volkstelling van 1856 (tot '65) werd op de  Chaussée 19 de 58-jarige Philippe Jacques
Vanbeveren, “Directeur de ventes”, ingeschreven, gehuwd met Marie Devos, (zonder be-
roep, ° Mechelen 29/10/1801) en een hoop wisselende dienstbodes. We hebben dus te ma-
ken met Philippe Jacques Van Beveren, geboren te Mechelen op 06/07/1798 als zoon van
Antoine Joseph en Petronille Geniets en hier overleden op 19/03/1875 als propriétaire, wo-
nend Meysbrug 4, weduwnaar van Julie Euphrosine De Moustier, en echtgenoot van Marie
De Vos.  Eén van de twee mannen die  de  verklaring voor  deze akte  362 aflegden,  was
“François Joseph De Blauw, directeur de ventes, ami du défunt”, waarover zo dadelijk meer.
Bij zijn huwelijk met zijn eerste echtgenote (Julia-Euphrosina De Moustier, ° Sars-la-bruère
22/02/1790 – † Mechelen 22/10/1833) op 22/01/1823 bleek hij nog goudsmid te zijn, net als
zijn vader. Toen hij een jaar later (op 08/10/1834) hertrouwde met Maria De Vos, werd zijn
(op 28/09/1812 geboren) broer Franciscus Henricus bestempeld als zilversmid756, werd ook
zijn vader zilversmid genoemd en hijzelf vergulder. Er is een mooi stapeltje catalogi van
hem bewaard, dat getuigt van zijn activiteiten als (her)verkoper van boeken, schilderijen, te-
keningen, etsen en gravures in zijn “salle de ventes”. Na de antiquiteiten en boeken van J.-
B. Kempeneer, volgden de boeken van Mr. Louis Van Ravesteyn (1859), die (grotendeels
toch) van Van Campenhoudt, vrederechter van het kanton Puurs (1860), van Steen, pastoor
van Saintes  [bij  Halle]  (1862),  van  Goossens,  onderpastoor  in  Diegem e.a.  (1862),  van
Pauwels, pastoor van Willebroek (1863); van Joris, pastoor van Leest e.a. (1864); van “plu-
sieurs défunts” (1864), van De Belder, directeur van de religieuzen der derde orde van St.-
Franciscus te Oosterloo en Verbiest, pastoor van Rethy (1865), van Van den Wyngaert, pas-
toor van Hingene (1865), Magnus, pastoor te Anderlecht (1862), Van den Heuvel, pastoor
van Machelen en Brassauw, pastoor van Corry-le-Grand [in  Waals-Brabant]  (1865),  van
Deelen, pastoor te Hoegaarden, Magnus, pastoor van Willebringen, e.a. (1868), van Bus-
schots, onderpastoor van St.-Amands (1868) en van De Wolf, onderpastoor in Diest (1869).
De vele boeken die hij uit eigen beweging verkocht, kwamen dus van ver buiten Mechelen,
wat toch een aanwijzing vormt voor het belang van Mechelen (met deze zaak als één van de
belangrijkste) als draaischijf voor de handel in tweedehandsboeken. Soms waren de catalogi
'naamloos' (zonder namen van de afgestorvenen) en dikwijls was het een allegaartje van ver-
schillende genoemde en ongenoemde erflaters samen. Het toont de werkwijze aan: biblio-
theken werden in hun geheel opgekocht uit sterfhuizen voor een globale prijs en daarna op
een openbare verkoop per stuk verder verkocht aan de hoogste bieder, soms van meerdere
verzamelaars samen als het om te kleine collecties ging (het ging de verkoper om het boek,
niet om de verzameling; de namen van de erflaters werden maar als reclame vermeld). Ook
notariële verkopen werden in zijn zaal gedaan: in 1857 verkocht notaris Dams in de zaal van
en o.l.v. Van Beveren de bibliotheek van Muyten, oud-leraar aan het stadscollege van Me-
chelen, in 1859 was het notaris De Keersmaecker die er de boeken van de Mechelse advo-
kaat Ed. Reyers verkocht en notaris van Meerbeeck geraakte er in 1864 de boeken kwijt van
“Sr. Adrien Bruyninckx, ancien chef du secrétariat à Anvers”. Ook de boeken en kunst van
Mechelse erflaters vonden er natuurlijk hun weg en dat waren zeker niet van de minste. Zo
werden  er  de  boeken  verkocht  van  lakenhandelaar  en  kroniekschrijver  Frans  Schellens
(1857), de “tableaux, dessins et gravures” van Henri Adams, “amateur à Malines”(1857),
de schilderijen e.d. van Rombaut van Geel, schilder te Mechelen (in zijn verkoopzaal, maar

756 Van deze broer getuigt de Catalogue d'une belle collection de livres anciens avec gravures, et d'anciennes
gravures détachées; délaisséé par feu le sieur François-Henri Van Beveren, en son vivant Fabricant re-
nommé d'ornements d'Eglise et autres. La vente aura lieu le Vendredi 6 Novembre 1857, à 9 heures préci-
ses du matin, en la mortuaire du sieur Van Beveren prénommé, rue d'Anvers, à Malines  [bijgeschreven:
“Par le ministère du Notaire Slavon”], Mechelen, 1857 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne].
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o.l.v. schilder J. Bernaerts757) (1859), de boeken van de Mechelse priester Meuldermans e.a.
(1860), de gravures en etsen plus kunst- e.a. boeken van Laurent Schweitser, amateur-schil-
der te Mechelen (in de zaal en o.l.v. Van Beveren, maar door het kabinet van griffier De Jose
op verzoek van deurwaarder Torfs) (1862), de boeken en kunst de Mechelse priester Horck-
mans (1864),  de boeken van Mgr.  Guillaume Scheys,  vicaris-generaal van de kardinaal-
aartsbisschop (1864)758,  de  boeken  van  E.  Zech,  eigenaar  te  Mechelen  (1865)  plus  een
andere catalogus voor kunst van hem, weer verkocht o.l.v. schilder J. Bernaerts, de boeken
van J. Henot, vrederechter te Mechelen (1865) en de boeken en kunst etc. van J. Loos,
“peintre-décorateur  à Malines”  (1866).  Vóór  eind  1856 was het  adres  Wijk  C nr.  720,
daarna Steenweg 19; waar dat juist was, weten we direct als we horen wie zijn opvolger
was.

We hebben het dan over François Joseph De Blauw, van wie we catalogi hebben uit
de periode 1870-1913. De man werd geboren te  Muizen op 29/11/1838759,  als  zoon van
Jan760 en Anna Catharina Van Horenbeeck. Kort voor Kerstmis 1855 was hij met zijn ouders
in Mechelen komen wonen in de Nieuwe Capucijnenstraat nr. 41g en was toen “ouvrier Mé-
nuisier” (timmerman, schrijnwerker of meubelmaker, als werkman) van beroep.761 Na een
tijdje  moet  hij,  nog steeds  celibatair  en “Ouvr.  menuisier”,  verhuisd zijn  naar  de Lange
Schipstraat 65, waar hij inwoonde bij Jan-Baptist Ottevaere (“manoeuvre”) en Elisabeth Sil-
lis (“couturière”) en die hun kinderen.762 Hij was blijkbaar kort vóór de overname getrouwd
met Adèle-Marie Desprets en woonde toen nog in de Lange Schipstraat nr. 18 als “ébeniste”
(meubelmaker).763 Waar hij als eenvoudige timmermansknecht en zoon van een boer en een
dagloonster het geld vandaan haalde om Van Beverens zaak over te nemen, moet nog uitge-
zocht worden, maar we kunnen wél uit enkele catalogi citeren om duidelijk te maken waar
de zaal was: in 1870 staat er “à la salle de ventes et sous la direction de F. De Blauw, suc-

757 BÉNÉZIT (E.),  Dictionnaire (...), dl. 1 (AA. – BONNARD.), Parijs, 19602, p. 588: “BERNAERTS Joseph-
Hubert), peintre de genre né à Malines le 28 décembre 1812; y meurt le 18 décembre 1885 (Ec. Bel.).” Hij
werd hier idd. geboren op 28/12/1812 als zoon van Henrij en Marie Françoise Blijckaerts (met apotheker
Louis Stoffels als eerste getuige) en overleed hier op 18/12/1885 als “kunstschilder, en leraar van teeken-
kunde op de Akademie”. Hij was toen nog getrouwd met Maria Selleslagh, dochter van een visboer, waar-
mee hij op 21/08/1844 getrouwd was (hij – “peintre artiste” – woonde toen nog bij zijn vader, opgegeven
als gewone “peintre”, net als bij de geboorte van zijn zoon, al zagen we hem eerder ook als “artiste pein-
tre”). Hendrik en Jozef, zijn twee zonen die de aangifte van vaders overlijden deden, waren resp. beambte
en goudsmid. Zo staat het ook in het bevolkingsregister 1866-'79: Joseph Hubert, “Peintre artiste”, woon-
de toen in de Schrijnstraat 20 met zijn vrouw, dochters Marie, Jeanne-Claire en Josephine en zonen Joseph
Engelbert (“ouvrier orfêvre”), Francois (“peintre décoratif”), Napoleon en Henri (“employé au chemin de
fer”).

758 Er bestaat nog een andere catalogus van schilderijen van hem en van Norbert Scheys, pastoor te Vertrijk,
maar die werden verkocht in zijn sterfhuis in de Varkensstraat.

759 Zijn vader was toen een 24-jarige landbouwer; moeder (° Steenokkerzeel) was er 25.
760 Jan De Blauw werd geboren te Mechelen op 23/01/1816, als zoon van Frans Jozef en Maria Theresia Pee-

ters  (zijn  moeder  was  een  “ouvrière”  en  hij  werd  eerst  erkend  bij  een  later  huwelijk  in  Muizen  op
18/11/1818,  toen  vader  –  geboren  te  Muizen  op  01/07/1739 en  soldaat  in  het  22ste  bataljon  van  de
nationale militie – op verlof was). Hij overleed te Mechelen op 01/09/1866, wonend in de Nieuwe Capu-
cijnenstraat 41, “voiturier”.

761 Zie  de  volkstelling  van  1856  (tot  '65):  moeder  Catherine  Van  horenbeeck,  journalier (dagloner),  °
Steenokkerzeel, 45 jaar, getrouwd met de geschrapte († 01/09/1866) Pierre Jean de Blauw, ° Mechelen
23/01/1816, 42 jaar (wat deze notitie dus in 1858 plaatst), in Mechelen sinds 18/12/1855; plus zes kinde -
ren, waaronder als oudste de op 29/11/1838 in Muizen geboren François Joseph.

762 Zie dezelfde volkstelling 1856 (tot '65), boekdeel 16, fol. 16 (met de nota: “report du registre 25 fol. 68”).
Een Melanie Francart woonde daar ook (zonder beroep, ° 1812, in Mechelen sinds 28/03/1860); of dat iets
te maken had met de verhuis van François is onbekend.

763 Te Mechelen op 16/08/1869; zij was een dochter van Karel, ontvanger van de directe belastingen, wonend
te St.-Truiden.
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cesseur de Ph. Van beveren, rue de la Chaussée, N° 19, Malines”, in 1884 “Bailles de Fer,
contre la Vieille Boucherie”. Het was dus het gewezen gildehuis van de Handboogschutters,
naast het Vleeshuis. Ad. Reydams schreef er in 1894 nog van: “Bij dit lokaal behoorde eene
groote vergaderingskamer, thans tot roepzaal dienende en boven het Vleeschhuis gelegen,
welk maar eenen eigendom meer uitmaakt.”764 Die werden samen zwaar beschadigd door de
Duitse kanonnen eind augustus - begin september 1914 en nooit heropgebouwd.765 Het bete-
kende het einde van de overbekende roepzaal (het huis “Sint-Rumoldus”) van Fr. De Blauw,
die er toen al bijna 76 was. Zijn zoon Pierre766 stond hem daar al lang bij. In 1904 vermeldde
de Cerclé archéologique onder haar leden, naast vader, ook zijn zonen Charles767 (“Direc-
teur de ventes” een beetje verder op de IJzerenleen nr. 35) en Pierre768 (“Agent d'affaires”,
op het adres van vader). Een andere zoon, Frans769, werd “bestuurder van verkoopingen”770,
op de IJzerenleen nr. 36. Hij had nog meer kinderen, bij wier geboorte hij telkens vermeld
werd  als  “directeur  de  ventes”  (bij  de  laatste  als  “bestuurder  van  openbare  verkoopin-
gen”)771. We kunnen al zijn catalogi niet gaan opsommen, maar één van de laatste was die
van de verkoop op 10/07/1913 van de bibliotheken van Peeters,  plebaan-deken van St.-
Romboutskerk, plus Van de Poel, pastoor in Tildonk, e.a. Vergeten we zeker ook niet die van
“Vanden Eynde, bibliophile, ancien concierge du Tribunal de Malines” in 1884. Hij ver-
kocht  ook boeken van sterfhuizen (pastoors) ver  buiten Mechelen,  zoals  catalogi  tussen
1872 en 1900 getuigen. Het zijn weer overwegend de namen van geestelijken die we zien,
maar allicht niet alleen omdat dat de enige boekenverzamelaars waren, eerder omdat die
geen zonen hadden die graag de bibliotheek erfden. We kwamen ook enkele voorbeelden te-
gen van een notarisverkoop die in zijn zaal gedaan werd: de boeken van Pierre Iserentant,
ere-leraar van het Latijnse Kon. Atheneum werden in 1913 verkocht door notaris A. Van
Melckebeke, maar in de zaal en o.l.v. Fr. De Blauw; ook die van kan. Jean Schæffer werden
in 1878 verkocht “par le ministère des Notaires De Keersmaecker & Van Melckebeke, (...)
en la salle de ventes du sieur F. De Blauw, aux Bailles de Fer”.

Nog op de voor deze handel zo populaire IJzerenleen was de verkoopzaal van ver-
koopsdirecteur Philippe Van den Avond. Hij was te Mechelen geboren op 29/11/1846, als
zoon van de 46-jarige cabaretier  Jean Baptiste  (een Mechelse vondeling,  die  zelfs  geen
handtekening kon zetten) en zijn 28-jarige echtgenote Anne-Catherine Van Buscom (° Me-
chelen 21/04/1818), wonend “derrière la boucherie”. Die vader was op 07/03/1800 aange-
geven door Marianne Lauwers als zijnde gevonden voor de deur van haar huis, ongeveer
twee jaar oud. Op 7/01/1874 huwde de zoon Thérèse Louise Van Swartenbroekx. Hij staat in
die akte als “Philippe Van den Avond, directeur de ventes, né à Malines le vingt neuf No-
vembre mil huit cent quarante six, y domicilié chaussée 10; (...).” Zijn echtgenote (° Duffel
08/01/1851 als dochter van een molenaar) woonde niet veel verder op de Steenweg 44 en
was “marchande de modes”. Hij overleed hier op 02/08/1912 als rentenier (zijn vrouw was

764 REYDAMS (A.), De namen (...), p. 398.
765 Zie in KOCKEN (Marcel), Gids voor Oud Mechelen, Antwerpen, 1981, pp. 273-276.
766 Pierre Marie Joseph De Blauw, ° Mechelen 24/08/1877, als zoon van de “directeur de ventes” en Adèle

Marie Desprets.
767 Eigenlijk  Frans  Karel  Jozef,  °  Mechelen 01/08/1875,  op 21/03/1903 getrouwd met  Josephina Van de

Kerckhove en toen opgegeven als zoon van Frans Jozef  die“bestuurder van verkoopingen” was.
768 Pieter Maria Jozef huwde op 30/10/1905 Adelia Verholen, was toen “zaakwaarnemer” en zoon van de

“bestuurder van verkoopingen”. 
769 ° Mechelen 18/06/1870 als François Adèle Marie Charles, zoon van de “directeur des ventes”.
770 Zo vermeld bij de geboorte van zijn dochter Rosalia op 04/06/1896 en van zijn zoon Frans op 13/03/1901.
771 Isabelle Philippine Françoise Adèle (° Mechelen 25/11/1871), Stéphanie Marie Alexandrine (° Mechelen

05/09/1873, François Charles Joseph (° Mechelen 01/08/1875), Marie Jacqueline Joséphine (° Mechelen
25/06/1879) en Lowies Carolina Francisca (° Mechelen 08/10/1883).
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eveneens rentenierster), toen wonend op de Capucienenvest 177. Eén van de aangevers van
het overlijden was zijn zoon Emmanuel Leo Lodewijk, geneesheer (° Mechelen 28/09/1883,
vader opgegeven als “bestuurder van openbare verkoopingen”). Eerdere hier geboren kinde-
ren waren Anne Marie Victoire (° 09/02/1877), Hubertine Thérèse Louise (° 03/11/1878) en
Henriette Françoise Philippine (° 03/05/1880), waarbij vader telkens benoemd werd als “di-
recteur de ventes”. De sterfdatum van zijn weduwe konden we niet vinden, want alleen Bur-
gelijke Stand-gegevens van meer dan 100 jaar oud zijn toegankelijk, maar het is ook niet be-
langrijk, want ze rentenierden toch al. De bibliotheek van F. E. Delafaille, oud-directeur van
de Berg van Barmhartigheid en Mechels oudheidkundige werd bij hem verkocht in 1901.772

Van een eerdere notariële verkoop in 1879 konden we achterhalen dat hij als tussenpersoon
optrad voor eventuele kopers, wat op de keerzijde van het titelblad staat: “(…) Le Directeur
de la vente Mr Van den Avond, demeurant à Malines, rue Sous la Tour, se chargera des com-
missions qu'on voudra bien lui confier. (...)”.773 De laatste catalogus die we van hem terug-
vonden, was die van de boeken, kunst en antiquiteiten van de douarière de Billemont de
Raedt774, ook weer een notariële verkoop, maar onder zijn leiding.775 Het is een mooi voor-
beeld  van de  samenwerking in  deze  periode:  het  zijn  niet  meer  boekhandelaars  die  als
specialisten of toch geprivilegieerden de leiding hebben van een verkoop door een beëdigd
roeper van de oudekleerkopers, maar juist verkoopsdirecteurs die de leiding nemen bij een
notariële verkoop of optreden als tussenpersoon voor gegadigden.

Vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw werd gebruik gemaakt van het nieu-
we medium van het weekblad (het Mechels Bericht vanaf het laatste kwart achttiende eeuw
en latere opvolgers) om reclame te maken voor aanstaande verkopingen. Soms werden ze
ook tot ver buiten Mechelen aangekondigd, zoals bijv. in 1838 de aankondiging in de Gazet-
te van Gend776 van “Eene aenzienlyke verkooping van boeken, in verscheyde talen en vak-
ken, door wylen jonkheer P. A. J. Pierets van Croonenburgh, ridder van het Legioen van
Eer, naergelaten, waer van men de catalogue777 by den drukker dezer kan bekomen, zal den

772 [SAM, M 2400 (a)] Catalogue des Livres, Manuscrits, Dessins et Gravures formant la bibliothèque de feu
M. Fr. Ed. Delafaille, Ancien-Directeur du Mont de Piété. La vente aura lieu Jeudi 11 juillet 1901, à 2
heures précises, par le ministère de M. l'huissier DRIESQUE, sous la direction et dans la Salle de Ventes
de Philippe VAN DEN AVOND, Bailles de Fer, 20, à Malines. (...), Mechelen, s.a. (1901), 48 pp.

773 [SAM, M 2407 (a)] Catalogue d'une belle collection de livres provenant de feu M. Auguste Wafelaer dont
la vente aura lieu en sa mortuaire rue Etroite, N° 5, à Malines le vendredi 18 avril 1879, à 9 heures du
matin par le ministère du Notaire Fris, à Malines, à l'intervention de son collègue Me De Potter, notaire à
Hal, Mechelen, 1879, 19 pp.

774 Ook niet de minste: zij had haar kasteel Fruytenborg bij testament in 1900 nagelaten aan het armenbestuur
van de gemeente om te dienen als tehuis voor bejaarden; het goed werd echter verkocht en met de op-
brengst werd het rusthuis Sint-Elisabeth in Sint-Katelijne-Waver opgericht, waarvan een gevelsteen ge-
tuigt: “Dit godshuis is gesticht door Mevrouw/ Alexandra de Raedt geboren te Mechelen/ den 28 meert
1834 en alhier overleden op/ het kasteel Fruijtenborg den 5 julij 1901/ weduwe van den heer Felix de Bil -
lemont”. Zie HOOF (Willy, VAN), Het Sint-Elisabeth-Rusthuis (Erf en Heemuitgaven, 17), 1990.

775 [SAM, M 2388 (a)]  Pour cause de décès. Catalogue d'une belle collection de tableaux & meubles an-
ciens, Porcelaines de Delft, de Chine et du Japon, antiquités et livres provenant de la succession de feue
Madame la douairière de Billemont de Raedt. La vente publique aura lieu au château “ Fruitenborg ”,
près de la gare du chemin de fer de Wavre-Ste-Cathérine (les-Malines), le MARDI et le MERCREDI 7 et 8
juillet 1903, à 9 heures du matin et à 2 heures de relevée, par le ministère de Me Kamps, notaire, rue du
Lièvre, 10, à Malines, et sous la direction de Ph. Van den Avond, directeur de ventes, Bailles de Fer, 20, à
Malines, Mechelen, 1903, 23 pp.

776 Gazette van Gend, N° 3544 (22/06/1838), p. [3], kol. B.
777 [SAM, M 2616/A (a) plus een ex. met prijzen in de catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue des livres

de la bibliothèque de feu monsieur P. A. J. Pierets de Croonenburgh, chevalier de la légion d'honneur etc.,
Dont la vente publique aura lieu à Malines, à la maison du défunt, rue du Brul, Son D N° 569, le Lundi, 25
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25 dezer te Mechelen plaets hebben.”  Hoewel IJzerenleen/Steenweg de belangrijkste ver-
koopsplaats lijkt geweest te zijn, was de handel gevestigd in alle grote straten die op de Gro-
te Markt uitkwamen, een uitgebreide winkelbuurt  dus. In Hoog-Mechelen vonden we er
slechts drie op of rond de Korenmarkt (één in de achttiende, twee in de negentiende eeuw).
In 't AR vonden er trouwens ook verkopingen plaats “op de oude kleer-Koopers Kamer”, al
zagen we daar geen boeken bij staan.778 Gedurende het AR was de tweedehandsboekenver-
koop duidelijk in handen van de betere families van 't oudekleerkopersambacht (dekens),
aan elkaar verwant d.m.v. onderlinge huwelijken, met meerdere generaties en meerdere le-
den per generatie. Zij konden dit in hun eigen huis organiseren en enkele blijven ook na 't
AR nog een tijdje actief. De afschaffing van 't ambacht was niet het einde van het vak voor
de meer vermogende families, alleen van hun privileges. In de negentiende eeuw kwamen er
liefhebbers bij uit de hogere standen, maar vooral avonturiers uit de arbeidersklasse en lage-
re middenstand (een meubelmaker, een bakker, een goudsmid, een banketbakker, een kleer-
maker en papierhandelaar) en uit de lagere ambtenarij (klerken, griffiers), sommigen heel
succesvol en met meerdere generaties, anderen snel failliet. Ze hielden zich vooral bezig
met de zaken waar geld mee te verdienen viel in die periode: tweedehandsboeken en kunst;
het waren nu eerder antikwaren dan 'voddenmannen' dus. Ze lieten zich ook bijstaan door
specialisten: catalogi werden soms opgesteld door bevriende bibliofielen of de verkoop van
kunstwerken gebeurde o.l.v. kunstenaars, zoals die van boeken in 't AR gebeurde o.l.v. een
boekhandelaar. Ook notarissen hielden verkopingen, dikwijls ten huize van de overledene en
dikwijls  met hun eigen roepers/experten (zeker voor kunst, bijv. die van juffr.  Dusart in
1854, o.l.v. Étienne Le Roy779), maar in 1886 werd er een boekenverkoop vermeld in een
“salle de ventes par notaires” in de “rue des Tanneurs” (Huidevettersstraat). Dit is nu nr. 3
(zie  het  opschrift  “Salle de ventes par Notaires”),  een bakstenen gebouw van maar  één
bouwlaag en drie traveeën onder een plat dak, gedateerd “ANNO/1882” op medaillons van
het verhoogd fries.780 Soms was het niet duidelijk: zo werd er geen roeper/verkoopsdirecteur
of notaris vermeld in de catalogus van de schilderijen en gravures nagelaten door P. F. Goo-
ris (koster van de St.-Romboutskathedraal) en verkocht o.l.v. schilder J. B. De Noter op
20/05/1844.781

Juin 1838, et jours suivants, de 9 heures du matin jusqu'à midi, et de 2 heures de relevée, jusqu'à 6 heures
du soir. Prix. de ce catalogue 50 centimes au profit de l'Hospital des Incurables à Malines , Mechelen, s.a.
(1838), 135 pp. + 8 pp. Supplément + 3 x 1 ongenummerde pagina Supplément.

778 Zie SAM, G6, Wekelyks bericht voor de stadt ende provincie van Mechelen, nr. 51 (22/12/1776), p. 555:
“Men sal op Maendag 26. deser op de oude kleer-Koopers Kamer Verkoopen , een groote en schoone par-
tye engelsche Kristael werken en dito Verlackte Thee en Schenk-bladen Oostindische Porcelynen bestaen-
de in Taillooren , Koffie en Thee Serviesen Chocolade goed , ende meer andere goedere &c. Smorgens ten
9. Uren , Precies te beginne.”

779 [SAM, M 2477 (a)] Catalogue de la belle collection de tableaux anciens et modernes des Ecoles Flaman-
de  et  Hollandaise  et  des  dessins,  estampes,  gravures,  livres  d'art  et  médailles,  délaissés  par feu M lle

Dusart, rentière à Malines, et dont la vente publique aura lieu le mardi 6, le mercredi 7 juin 1854 et jours
suivants, de 10 heures du matin à 12 ½ heures de relevée et de 3 à 6 heures du soir, en la maison mor-
tuaire, Grand'Place, 709, à Malines, par le ministère de Me Dams, notaire, et sous la direction de M.
Étienne Le Roy, Brussel, 1854.

780 Zie EEMAN (Michèle), KENNES (Hilde) en MONDELAERS (Lydie),  Inventaris van het cultuurbezit in Bel-
gië. Architectuur. Deel 9n. Stad Mechelen. Binnenstad  (Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen),
Brussel/Gent, 1984, pp. 219-220. Zie ook GREEF (Patrick, DE) en Mooter (Maarten, VAN DEN), Notaris-
huis - Colorfool / Urban Minishop - Huidevettersstraat 3  in  Brochure “Open Monumentendag Mechelen
Zondag 11 september 2016”, Mechelen, 2016, pp. 100-104.

781 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue d'une belle et riche collection de Tableaux, Sculptu-
res et Estampes encadrées des meilleurs maitres de l'école flamande et hollandaise. Dont la vente se fera
à Malines le 20 Mai 1844 à 9 heures du matin en la maison mortuaire d'un amateur distingué feu Monsi-
eur P. F. GOORIS , en son vivant Sacristan de l'Eglise Métropolitaine de S t Rombaut rue de la Chaussée ,
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Na de afschaffing der ambachten bestond ook de functie van gezworen roeper niet
meer. Slechts Philippe Jacques De Laddersous noemde zich zo in 1818, maar dan wel als
“crieur juré du Mont de Piéte” en Joannes Baptista Passy die zich om onduidelijke reden in
1819 de titel van “Crieur Juré” toeëigende; Joannes Josephus Guilielmus De Keersmaecker
werd in 1813 ook zo genoemd, maar dan wel in de volkstelling. Voor de anderen zien we nu
een grote variatie in de benamingen ontstaan: “crieur (public) (de ventes)” / “roeper (van
verkopingen)”; “directeur (en directrice) de ventes (publiques)” / “bestuurder van (openba-
re)  verkoopingen”; “frippier”; “revendeur”; [en het neutrale] “mercier”. Soms waren het
maar 'assistenten': “agent d'affaires” / “zaakwaarnemer”.

Hoe lucratief was dit beroep eigenlijk? Er waren dynastieën (zowel uit 't AR stam-
mende en nog voortgaand op hun elan, als negentiende-eeuwse), maar van één weten we
ook zeker dat hij failliet ging. Dat we van sommige roepers of verkoopsdirecteurs maar een
enkele catalogus konden terugvinden (of het zelfs maar met een enkele – toevallig elders ge-
vonden – beroepsvermelding moesten doen), betekent in eerste instantie slechts dat die cata-
logi slecht bewaard zijn. Enkele nota's uit 1829 geven ons een idee. We vonden ze op blanco
bladzijden op 't einde van twee catalogi uit de verzameling De Bruyne en we hebben hierbo-
ven al vermeld dat we al een catalogus uit 1819 konden identificeren als de oudst bekende
boekenverkoop door  Bernard Joseph De Bruyne. Hij zat toen dus al in 't vak, maar deze
verkopingen werden gehouden bij J.B. Passy! Zijn deze catalogi later aangekocht door een
De Bruyne als curiositeit? Het lijkt ons aannemelijker dat B. De Bruyne gebruik maakte van
de koopzaal van Passy, terwijl hij zelf de anonieme verkoper bleef, een fenomeen dat we al
zagen bij  de achttiende-eeuwse kunstverkopen in Antwerpen.  De eerste  nota,  een korte,
stond in de catalogus van oud-burgemeester J.-B. Van den Venne. waaruit blijkt dat onze
handelaar er zijn broek aan gescheurd had. Hij had het “gekogt voor 5-90 en verkogt voor 3-
90”, dus “op te leggen 2-0”. De aankoopsom bestond trouwens uit drie delen: 3-20 + 1-10 +
1-60, makend 5-90 (5,90 Ned. gl.) in totaal.782 De tweede nota is uitvoeriger. We zien in de
titel dat de catalogi verkocht werden voor 5 centen en de koper er rekening moest mee hou-
den dat bij de verkoopsprijs nog 5 % voor de verkoper kwam. Hij kwam hier veel meer dan
uit de kosten en schreef: “gekogt voor 14=45 /  verkogt voor 26-5 /  wedergekregen 7=97
ergo betaelt voor loon drukker en affichen 3 guldens en 63 cent”. Hij somde zelfs de aan-
koopprijs in tien stukjes op. Daar had hij wel 72 cent (5%) omgeld (belastingen) moeten op
betalen, maar op de verkoop kwam nog eens 1,31 gl. (5%) omgeld voor hem bij, zodat er ei-
genlijk maar 12,19 gl. overbleef (waar de 3,63 gl. kosten nog af moest). Hij vermeldde on-
deraan nog: “les oeuvres de jouy783 ont été vendu hors du catalogue en 48 vol. in duodecimo
pour 29 florens des pays bas”. Die hadden dus veel meer opgeleverd, al gaf hij de aankoop-
prijs ervoor niet op.784

sous la Tour S.n A, n° 276 en une seule séance , sous la direction de J. B. De Noter, Peintre, Mechelen,
1844.

782 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue d'une belle collection de livres en tout genre, et une
grande partie de musique etc., délaissés par feu Monsieur J.-B. Van den Venne, ancien bourguemaitre et
trésorier de la ville de Malines; Dont la vente publique se fera au domicile de J.-B. PASSY, sous la tour de
St Rombaut, n.° 284, à Malines, le Mardi 16 Juin 1829, à 9 heures du matin et 2 heures après-midi, en
monnaie des Pays-Bas et au comptant, avec augmentation de 5 pour cent. (...) [+ Supplément. Livres pro-
venant du très-révérend Monsieur Morissens, Prêtre à Malines], Mechelen, s.a. (1829), (52 + 6 pp.) naast
p. 6 achteraan.

783 Allicht de Œuvres complètes van de Franse schrijver (Victor-Joseph) Étienne (de) Jouy, al kennen we daar
maar 27 dln. van (1823–1828).

784 [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne] Catalogue d'une belle collection de livres, de théologie, d'histoi-
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De WO I-kopies

We beschikken over een aantal kopieën van kronieken uit de Albertina, die blijkbaar
in WO I gemaakt zijn. Het relaas daarvan lezen we bij kan. Laenen: “Reeds in 't begin 1915
was het verstaan dat wie als werklooze ondersteuning wou genieten, eenigen arbeid te ver-
richten had, en een tijd later, in 1917, trof de vijandelijke bezetting (...) één der meest hate-
lijke maatregelen, welke een tot onmacht gedoemde bevolking kunnen martelen: het vervoer
naar het land van den overwinnaar van mannen, jongelingen en huisvaders, welke door
honger en harde behandelingen, de Duitser hoopte te dwingen voor den vijand te werken. /
(...) / Onder de leiding van Mijnheer Dierickx werd het Archievenhuis een uitgebreide werk-
plaats. Wie onder de werkloozen met teekenstift of schrijfpen of penseel wist om te gaan,
vond daar bezigheid.  Oude teekeningen, kaarten en etsen werden er nageteekend, hand-
schriften uit vreemde verzamelingen van Mechelsch belang werden daar overgeschreven,
schilderingen nageschilderd, registers en boeken, talrijke en nog eens talrijke druksels ge-
bonden, druksels en drukseltjes, oude zeldzame vlugschriftjes vooral werden in stemmige
omslagen gestoken. / Jaren van armoede in zake geesteswerk werden voor het stadsarchief
een tijd van welgekomen aanwinsten, en voor menig met wegvoering bedreigde werkloozen
vooral een gelegenheid om kalm, nuttig bezig te zijn.”785

Enkele bundels uit  het  Archief van het archief leren ons meer over de ontleende
nummers en de heisa die het achteraf nog veroorzaakt heeft.

Het dossier van het Algemeen Rijksarchief is het kortste.786 Op 05/04/1920787 stuurde
Algemeen Rijksarcharchivaris Joseph Cuvelier een brief aan stadsarchivaris Dierickx met
vraag voor de terugbezorging van ontleende stukken788 die sterk in vraag zijn bij het publiek.
Op 01/07/1920 verstuurde hij een volgende brief, herinnerend aan die van 6 (sic) april en zo
snel mogelijk de teruggave vragend, want de stukken zijn zeer in vraag bij het publiek en de
ontleningen naar buiten zijn een eenvoudige inschikkelijkheid waarvan het goed is geen
misbruik te  maken.  Veel  hielp  het  de  zaken blijkbaar  niet  vooruit,  want  op 03/02/1921
schreef  Cuvelier  weer  omdat  hij  nog  een  antwoord  gekregen  had  op  zijn  brief  van
01/07/1920 en drong hij aan op de terugzending binnen de week van de archieven die aan
Dierickx bezorgd werden op 07/08/1913789 en de kaarten en plans die hij in 1918 ontving.
Als archivaris weet Dierickx dat een ontlening slechts voor een korte tijd is en niet voor ja-
ren. Toch haastte de stadsarchivaris zich nog altijd niet, want Cuvelier moest op 14/02/1921
schrijven hoe verwonderd hij was over diens handelswijze. Hij was al jaren heel toegevend

re, de médecine, de chirurgie, etc. délaissés par feu M.rs C.-F. Lemmens, curé à Lizele, et G.-P.-I. Hercken-
rath, officier de santé à Malines; Dont la vente publique se fera au domicile de J.-B. Passy, rue de la
Chaussée, sect. A, n.° 284, à Malines, le mardi 3 février 1829, à 9 heures du matin et 2 heures après-midi,
en monnaie décimale et au comptant, avec augmentation de 5 pour cent. On commencera la vente par le
premier n.° du catalogue. On pourra examiner les livres deux jours avant la vente. Le catalogue se distri -
bue chez le susdit Passy, moyennant 5 cents, Mechelen, s.a. (1829), (44 pp.) naast p. 44.

785 LAENEN (Jos), In memoriam. Hendrik K. J. J. M. Dierickx  in  Handelingen van den Mechelschen Kring
voor Oudheidkunde, Letteren & Kunst, bdl. 37 (1932), Mechelen, 1933, pp. 96-102. Voor de afstamming
van de stadsarchivaris, zie de voetnoot bij V 88-89.

786 SAM, Archief van het archief, karton 2, map “Stad Mechelen. Archief. 1921. Ontleding van den bundel:
Archives generales du Royaume. Renvois des documents confiés en 1914 & 1918”.

787 Dit was Tweede Paasdag (Paasmaandag), dus allicht eerder de 6de.
788 Secretarie d'Etats et de Guerre, nrs. 2196 en 2197; Conseil des finances, karton 881; Conseil privé, nrs.

1187 & 1188; Conseil du Gouvernement Général, kartons 73, 75 en 80; + alle kaarten en plans.
789 Bemerk dat WO I eerst begon op 28/07/1914, waarbij België binnengevallen werd op 4 augustus. Er zijn

dus ook al vóór de oorlog ontleningen geweest!
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geweest m.b.t. het ter beschikking stellen van archiefstukken. Op 6 april vorig jaar had hij
met aandrang de teruggave gevraagd en toch heeft Dierickx zich niet verwaardigd te ant-
woorden. Hij heeft al herinnerd aan zijn brief van 1 juli daaropvolgend en toch heeft Die-
rickx weer niet geantwoord. Daarom heeft hij een derde maal geschreven op 03/02/1921 en
weer niet de eer van een antwoord gekregen. Hij vindt dit niet te rechtvaardigen, gezien zijn
inschikkelijkheid tegenover het Mechels stadsarchief. Als alle ontleningen niet voor eind
van de week terugbezorgd zijn, zal hij op minder collegiale procedures beroep moeten doen.
Dierickx onderneemt dan eindelijk actie, want we zien in een ontwerp (of kopie) van een
brief aan de Algemene Rijksarchivaris d.d. 16/02/1921 dat hij de plans 1384, 2081, 2539,
2080, 2079, 2078, 2482, 2538 en 1256 door de conciërge zal laten terugbezorgen; de koffer
met de op 07/08/1913 overgebrachte stukken zal de volgende dag vertrekken met de spoor-
weg; hij zal vrijdagmorgen persoonlijk komen om het incident uit te leggen en uit zijn diepe
spijt voor de veroorzaakte ontgoocheling. Op 28/02/192[1] schrijft Cuvelier dan terug met
erkenning van de ontvangst: “J'ai l'honneur de vous accuser la réception des documents sui-
vants que vous aviez reçue en communication:”.790 We zien in dit dossier zelfs hoe het ver-
stuurd werd. Er is immers een nota van 23/02/1921: “Expedié ce jour par Vooruitzicht / la
caisse des archives recues pour la question du canal de Louvain. / L'envoi est fait assuré
500 fr.”. Die 500 fr. vinden we terug in een kwijtschrift van 23/03 voor de verzekering voor
500 fr. voor “1 caisse livres”. Een ander kwijtschrift van 26/02/1921 toont aan dat Dierickx
9,50 fr. betaalde voor de verzending door Soc. Coop. “Vooruitzicht” Mechelen (transport,
expéditions). De factuur voor hetzelfde splitst dit op in 4,5 fr. vracht en 5 fr. verzekering, po-
lis en zegel).

Voor de stukken van de Kon. Bibliotheek (met onze kronieken) zijn er zelfs twee
dossiers791. Een eerste bevat briefwisseling uit de jaren 1917-'21.792

Tussen het begin van de oorlog in 1914 en de demobilisatie in 1919 was er geen
hoofdconservator793 en dus was het Th. Goffin794 die als waarnemend administrateur-inspec-
teur op 29/05/1917 aan Dierickx schreef, hem meedelend dat die aan de Kon. Bibliotheek de
manuscripten 13727, 13733, 13734 en 13729 terugbezorgd heeft en dat zijn collega van de
sectie Manuscripten hem tevens in herinnering brengt dat de nrs. II 1388 en 9938 niet mo-
gen ontleend worden omdat het documenten van grote waarde zijn. Die collega vraagt hem
ook Dierickx te vragen om de codices die hij niet heeft durven toevertrouwen aan de jonge
persoon die zich deze morgen bij hem aangeboden heeft, te laten ophalen door een bediende
van het stadsarchief, als hij zelf niet kan. Voor het transport van die eeuwenoude stukken
kan men niet teveel voorzorgen nemen. Dhr. Bacha signaleert tenslotte dat de ontleningsaan-
vragen moeten gericht worden aan de Adminstrateur-Inspecteur en niet aan de Conservator

790 Conseil des finances, karton 881;  Conseil privé, kartons 1187-1188;  Conseil du gouvernement général,
kartons 73, 75 en 80; Etats de guerre, liassen 2196 en 2197; + plans nrs. 1384, 2081, 2539, 2080, 2079-
2078, 2482, 2538 en 1256.

791 De briefwisseling werd volledig in  het  Frans gevoerd;  we hebben geprobeerd om in onze samenvat-
ting/vertaling zo dicht mogelijk bij de originele tekst te blijven.

792 SAM, Archief van het archief, karton 2, map “Stad Mechelen. Archief. Ontleding van den Bundel: La Bi-
bliothèque Royale demande le retour de ses prets. 1921-1922”. De opgegeven periode komt dus niet over-
een met de inhoud!

793 In 1913-1914, nadat de jezuïet Joseph Van den Gheyn overleden was op 29/01/1913, was het de benedic-
tijn Dom Ursmer (doopnaam Alfred Joseph) Berlière (een theoloog en kerkhistoricus en bibliothecaris van
de abdij van Maredsous) en van 1919 tot 1929 zou het Louis Paris worden, de gewezen privé-bibliotheca -
ris van Leopold II.

794 Adjunct-conservator Théodore Goffin. Deze e.a. te zoeken in REMY (Fernand), Le personnel scientifique
de la Bibliothèque royale de Belgique, 1837-1962. Répertoire bio-bibliographique, Brussel, 1962, 128 pp.
(overdruk uit Archives, bibliothèques et musées de Belgique, jg. 32 (1961), afl. 2, pp. 115-339).
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van de Bibliotheek van Bourgondië.
Bijna twee jaar later, op 08/04/1919, schrijft Goffin (nog steeds waarnemend admini-

strateur-inspecteur) Dierickx nog eens met de mededeling dat zijn collega van de Biblio-
theek van Bourgondië hem signaleert dat Dierickx op 21/03/1918 de manuscripten 20429, II
1373, 5932, 18107-11, 18084, 5928-31 en 19207 ontleend heeft. Hij vraagt hem of hij die
documenten  nog  nodig  heeft  en  herinnert  tevens  aan  de  ontlening  van  nr.  II  5159  op
30/04/1914. Als Dierickx een of ander manuscript nog langer wil houden, moet hij een nieu-
we leningsaanvraag doen.

Op 09/10/1920 is Louis Paris al hoofdconservator en ingevolge een brief van Die-
rickx van de 6de, kondigt hij hem de zending heden aan van de in lening gevraagde “Inven-
taires sommaires des Archives départementales. – Département de la Somme”, 1 dl. in-4°.
Van de gelegenheid maakt hij gebruik om opnieuw te vragen niet langer te wachten met de
terugzending van de ontleende handschriften (op 30/04/1914 werd nr. II 5159 ontleend en
een potloodnota van Dierickx geeft hiervoor Copié aan] en op 21/03/1918 de nrs. 20429, II
1373 [alleen hierbij  weer een potloodnota  Copié van Dierickx],  5932, 18084, 18107-11,
18107-11, 5928-31 en 19207). Nu de verzendingsmogelijkheden meer zekerheid bieden dan
de dag na de wapenstilstand, twijfelt hij niet aan de spoedige restitutie.

Op 04/12/1920 schrijft Paris hem weer, want uit het laatste nazicht is gebleken dat de
op verzoek van Dierickx op 30/04/1914 en 21/03/1918 ontleende manuscripten (acht, met
nrs. II 5159, 20429, II 1373, 5932, 18107-11, 18084, 5928-31 en 19207) hun plaats in de
Kon.  Bibliotheek nog niet  opnieuw ingenomen hebben.  Vermits  hij  nog geen antwoord
gekregen  heeft  op  zijn  brief  van  09/10/1920  m.b.t.  tot  deze  ontleningen,  moet  hij  nu
aandringen dat de terugkeer geen lange vertraging meer zou ondergaan.

Twee dagen later kondigt Paris de ontvangst aan van de zes delen van de “Inven-
taires sommaires des Archives départementales – Somme”, waarvan Dierickx hem de terug-
zending aangekondigd had in zijn brief van 04/12/[1920], maar met verbazing, gemengd
met spijt, stelt hij vast dat in die brief met geen woord gesproken wordt over de volumes in
handschrift die de Kon. Bibliotheek hem geleend heeft in 1914 en '18 en waarvoor hij hem
onlangs herinnerd heeft aan de voortdurende afwachting van de restitutie. Hij uit de sterke
hoop dat Dierickx hem bij kerende brief de spoedige verzending ervan zal aankondigen, om
de pijnlijke verplichting te vermijden dat hij de zaak aan de Minister van Wetenschappen en
Kunsten zou moeten uiteen zetten.

Dit dreigement veroorzaakte dan uiteindelijk toch een reactie van Dierickx, want die
vraagt op 20/12/1920 aan de hoofdconservator verontschuldiging voor de veroorzaakte pro-
blemen m.b.t. de tijdens de bezetting ontleende manuscripten. Hij zal ze bij zijn eerste be-
zoek meebrengen, want hij durft ze niet aan het transport toevertrouwen. Als hij gewacht
heeft om aan het verzoek te voldoen, was het omdat de volumes op het moment van de wa-
penstilstand in handen van de kopiisten waren. Kort daarna zijn die weer naar hun vooroor-
logs werk geroepen, hem kopieën achterlatend die slechts voor ⅓ of ½ af waren. Om te kun-
nen profiteren van wat gedaan was, moest hij het zelf verderzetten tussen zijn gewone werk
in en het betrof honderden pagina's. De hoofdconservator kan eruit afleiden dat er geen ach-
teloosheid of slechte wil bij was; alleen het verlangen om het begonnen werk te realiseren
was de oorzaak van de lange vertraging om te voldoen aan diens sterke herinnering. Bij zijn
eerste bezoek aan Brussel zal hij voor een pak zorgen en hem komen zien om zijn uitleg te
vervolledigen.

Een dag later reageert Paris al: hij heeft Dierickx' brief – gedateerd op de dag voor-
dien – ontvangen, die hem geruststelt over het lot van de ontleende manuscripten. Als Die-
rickx hem eerder zou ingelicht hebben over de omstandigheden die geleid hebben tot de ver-
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traging van de restitutie, zou hij zich niet zou ongerust gemaakt hebben. Hij hoopt dus over
niet al te lange tijd hun terugkeer naar de schaapstal te verwachten, die één ervan al 6,5 jaar
verlaten heeft.

Op 12/08/1921 laat Paris de stadsarchivaris weten dat er weer zeven maanden ver-
streken zijn … [zie verder].

We krijgen nu verder de samenvattingen van het voorgaande, want Louis Paris heeft
er eindelijk genoeg van en schrijft op 04/11/1921 aan de minister, waarbij hij die laat weten
dat Dierickx acht manuscripten heeft mogen ontlenen, nl. op 30/04/1914 N II 5159 B (pot-
loodnota Dierickx  Copié) en 7 op 21/03/1918, zijnde  20429 C (Copié), II 1373 C (3 vol.
Copié T I, part. T II), 5932 C (pas copié), 1084 D (copié), 18107-11 D (copié), 5928-31 C
(pas copié) en 19207 C (pas copié). Op de eerste herinneringsbrieven antwoordde Dierickx
met een opmerking over de onveiligheid van de transportmiddelen op de dag na de wapen-
stilstand. Het dossier m.b.t. ontleningen van dit type bevat een hele correspondentie met her-
haalde reclamaties die na meerdere jaren nog steeds niet het resultaat gehad heeft om Die-
rickx te bewegen de volumes in kwestie terug te bezorgen.

Op 07/12/1921 stuurt de directeur-generaal van het Ministerie van Wetenschappen
en Kunsten dan een kopie van onderstaand verzoek aan de burgemeester en schepenen en
vraagt dat zij de nodige instructies zouden geven voor de terugzending.

Vijf dagen later schrijven de Mechelse burgemeester Mechelen en de secretaris  ver-
volgens in naam van het College aan hun stadsarchivaris, met het verzoek om zonder ver-
wijl te voldoen aan 't schrijven van de minister van Wetenschappen en Kunsten, met in bijla-
ge het verzoek van de minister (directeur-generaal) om de archivaris te onderrichten de ge-
leende boekdelen weder te doen geworden aan de Kon. Bibliotheek en een afschrift van de
Hoofdbewaarder ervan aan de minister d.d. 24/11/1920. Op 16/12/1920 heeft hij hem ge-
schreven dat hij met verbazing en spijt in diens laatste brief geen woord gelezen heeft over
de manuscripten die de Kon. Bibliotheek hem geleend heeft in 1914 en '18, waarover hij
hem kort tevoren herinnerd heeft dat hij onophoudelijk wacht op de teruggave ervan. Hij
hoopte met de weerkerende post snelle verzending aangekondigd te krijgen, om te vermij-
den dat hij de pijnlijke verplichting zou hebben om de zaak aan de minister van Weten-
schappen en Kunsten uiteen te zetten. Het resulteerde slechts in een nieuwe vraag voor uit-
stel.  Op 12 augustus  had hij  hem een laatste  brief  gestuurd,  schrijvende dat  er  weer  7
maanden verstreken waren sinds de stadsarchivaris, als gevolg van herhaalde reclamaties
voor teruggave der manuscripten ontleend op 30/04/1914 en 21/03/1918, hem schreef dat hij
bij zijn eerstvolgende bezoek aan Brussel zou zorgen voor een pak en hem zou bezoeken.
Na meer dan 7 jaar afwezigheid voor de ene en 3,5 j voor de andere, kan hij niet toestaan dat
dit zich onbepaald verlengt. De brief bleef zonder antwoord en dus vraagt hij de tussen-
komst van de minister bij het gemeentebestuur, waar de stadsarchivaris van afhangt.

Het dossier eindigt met de kopie van een brief uit Mechelen d.d. 24/12/1921 van
onze stadsarchivaris aan de minister, met een verklaring. Die lening telde meerdere feiten.
In 1916 en '17 had die als doel een groot aantal functionarissen en bedienden van post, tele-
grafie en spoor bezig te houden met het maken van kopieën gedurende de oorlogsjaren.
Deze maatregel, goedgekeurd door het Nationaal Comité, hield moreel en intellectueel deze
personen bezig, die daarmee de auteurs aan nieuw materiaal hielpen voor de geschiedenis
van de stad en ze verminderden de gevaren van verlies door het maken van een kopie van de
originelen in het nationaal depot. Allen hadden er met veel ijver aan gewerkt en het was al
meerdere malen van nut geweest voor onze geschiedschrijvers. Dit bewijst dat de medewer-
king van de Algemene Rijksarchivaris en de administratie van de Kon. Bibliotheek verdiend
was. Met het einde van de oorlog stopte dit werk bruusk en het personeel moest zo snel mo-
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gelijk weer hun vooroorlogs werk opnemen. De gemeentelijke administratie oordeelde dat
de onderbreking door de kopieerders geen oorzaak mocht zijn om dat min of meer gevor-
derd werk te laten verloren gaan en gaf hem opdracht om aan die kopieën verder te werken
voor zover zijn gewone werk dit toeliet. Vandaag is hij in staat 4 delen terug te bezorgen
waarvan de kopie klaar is, de andere zullen zonder onderbreking opgevoerd worden en hij
hoopt tegen januari voor de gedeeltelijke terugbezorging van de manuscripten te kunnen
zorgen. Het lang verblijf was dus onvoorzien en hij hoopt dat de minister een verlenging wil
toestaan tot de volledige beëindiging van de kopieën, waaraan hij al zijn activiteit wijdt.

Een tweede dossier beslaat de korte vervolgperiode april-juli 1922.795

De teruggave gebeurt eindelijk. Een kaartje getuigt van het terugbrengen van een
eerste deel (“3 mai 1922 / Je rapporte / Manuscrit N II 5159 B emprunt 30/4 1914 / 20429
C / II 1373 C 3 vol / 18084 D / 18107-IID .  In dorso: “Restant N 5932 C / 5928-31 C /
19207 C”) en dan is er nog een kwijtschrift van de sectie Manuscripten der Kon. Biblio-
theek, d.d. 11(sic)/05/1922 voor de teruggave der manuscripten 19207, 5928-31 en 5932.
Het dossier bevat ook nog eens kopieën van de kwijtschriften van 3 april (vergissing: mei)
1922 [ondertekend door conservator Gaspar796 dat hij nr. II 5159 terug gekregen heeft], 3
april  (vergissing:  mei) 1922 [weer ondertekend door conservator  Gaspar.  dat hij  de nrs.
18084, 18107-11, 20429 en II 1373 (3 vol.) terug gekregen heeft] plus nog een kopie van de
brief van Dierickx aan de burgemeester d.d. 04/05/1922: hij bezorgt hem de reçu's.

Je zou denken dat hiermee de kous af was, maar de zaak kreeg nog een staartje, be-
ginnend met een brief van de burgemeester aan Dierickx d.d 08/05/1922: tegen morgen
dinsdag moet hij antwoord geven op het schrijven van de minister van 19 april; de bundel
ligt ter inzage op het bureel van de Secretarie. Dierickx laat in een brief (ontwerp) aan de
minister d.d. 19/05/1922, in antwoord op diens brief van 19/04, weten dat alle handschriften
terug besteld zijn. Toch herinnert de algemene bestuurder (beheer hoger onderwijs en we-
tenschappen, 2de sectie) voor de minister van Wetenschappen en Kunsten op 06/07/1922
opnieuw aan hun brief van 19/04, om zonder verwijl te laten weten welk gevolg aan dat
schrijven gegeven werd. Van de blijkbaar allerlaatste handelingen getuigt een mapje met op-
schrift: “M. Le Bourgmestre prie M. Dierickx archiviste de passer par son Cabinet demain
mardi avec le relevé de toutes les pièces se référant à cette affaire. / Malines, le 10 Juillet
1922. / Annexe: -En Copie-une dépêche de Monsieur le Ministre des Sciences et des Arts.”
Hierin stak dan een brief van Dierickx aan de burgemeester d.d. 11/07/1922: in antwoord op
diens verzoek om hem in te lichten over de documenten ontleend aan de Kon. Bibliotheek,
herinnert hij hem dat hij hem op 4 mei de reçu's overhandigd heeft, afgeleverd door de Kon.
Bibliotheek bij de teruggave op die dag van de ontleende documenten. Op 19 mei heeft hij
hem de nota overhandigd voor het antwoord op de circulaire van de minister van 19 april.
Hij veronderstelt dat deze nieuwe circulaire van de minister te wijten is aan de slordigheid
van de Kon. Bibliotheek die niet officieel de minister ingelicht heeft over de teruggave van
de volumes.

De nieuwe inventaris

795 SAM, Archief van het archief, karton 2, map “Stad Mechelen. Archief. Renvoi des archives recus (sic) de
la Bibliothèque Royale durant la guerre”.

796 Camille Gaspar was niet de hoofdconservator! Hij was “conservateur adjoint à la Section des Manuscrits”
van 30/04/1918 en conservator van die sectie van 14/10/1920 tot aan zijn pensionering in 1941.
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Er is al enige jaren een discussie aan de gang tussen de voorstanders van de klassie-
ke inventaris of de digitale toegang. Met die laatste wordt de omslachtige procedure van het
doorpluizen van een inventaris omzeild en kan de onderzoeker snel het antwoord op één on-
derzoeksvraag vinden door op maat een toegang te distilleren i.p.v. de structuur te volgen.
Daar staat tegenover dat de structuur van een klassieke (papieren) inventaris dan weer net
een belangrijke bron van kennis kan zijn797.

Dan hebben we het nog maar over één fonds, terwijl een volledige digitale archief-
bank het snel doorzoeken van “alle” fondsen van een archiefdepot toelaat ... of toch van alle
digitaliseerbare inventarissen.  Daar knelt  o.i.  nu juist  het schoentje! Zoals op de meeste
depots is ook op het Mechelse stadsarchief nog niet alles volledig geïnventariseerd – toch
niet tot op het niveau van de archiefbestanden – of allemaal even goed beschreven (of met
hantering van dezelfde principes). Die oude inventarissen zijn dus niet zo geschikt om op te
nemen en de vorser gaat een vals gevoel van volledigheid en betrouwbaarheid krijgen; het
opmaken van betere beschrijvingen of nadere toegangen lijkt prioritair. Latere aankopen en
deponeringen zijn dan weer in diverse aanvullingen en verzamelingen terechtgekomen en
weer verhuisd, zonder dat er altijd lijsten van opgemaakt of bewaard zijn. Het is trouwens
de vraag of een te grote uniformiteitseis niet tot nivellering en stagnatie leidt. Moet de in-
ventariseerder van dienst niet de vrijheid behouden om op basis van zijn verworven inzich-
ten de vorm aan te passen?

Het leek ons dan ook een logische werkwijze om voorlopig hoofdstukken van de ne-
gentiende-eeuwse inventarissen één voor één te verbeteren en aan te vullen en zo dat deeltje
van het boek te vervangen. Daarom stelden we in eerste instantie ook een papieren inventa-
ris op, zodat in de oude een verwijzing naar een nieuwe kan komen te staan. Het is een beet-
je een tussenvorm: uiteraard is deze “papieren” versie ook in PDF-formaat raadpleegbaar en
een strakke beschrijving laat toe om er een versie van te maken die in de archiefbank kan
opgenomen worden. Bovendien hebben we hiermee de grenzen van de oude fondsen en ver-
zamelingen overschreden. Er zijn vroeger al geen concordantielijsten opgemaakt en de stuk-
ken nu weer gaan verplaatsen, was geen goed idee. De oude plaatsnummers werden dus ge-
handhaafd. We dienden immers ook niet het oorspronkelijke archief van een bepaalde ar-
chiefvormer te reconstrueren.

Dat brengt ons op het probleem van de goede contextinformatie waar een archivaris
normalerwijs moet in voorzien. In dit geval betekent dat niet de plaats in het archief van de
archiefvormer. Het betreft hier immers geen echte archieven –  hoe oud de stukken ook mo-
gen zijn – maar een soort elementaire geschiedschrijving avant là lettre. Er was dus nooit
een archiefvormer – noch een instelling, noch een privé-persoon of familie – slechts een lan-
ge lijst van kopiisten en verzamelaars, waartoe we ook de archivarissen moeten rekenen.
Vooral het achterhalen van de auteur of kopiist was hier belangrijk en de historiek en wissel-
valligheden van het document zelf. Een goede beschrijving moet tevens voorkomen dat het
weer zoek geraakt, zoals voorheen al wel eens gebeurde. We willen nog wel opmerken dat
het uitzonderlijk wél echte archiefstukken waren, behorend tot meer dan een privé-archief of
-bibliotheek: bijv. een dedicatie-exemplaar aan het stadsbestuur (dat was althans de theorie),
de autograaf van een kloosterkroniek die door een non geschreven werd, enz. In onderhavi-
ge gevallen zouden zo'n nummers ook798 moeten opgenomen worden in de betreffende in-
ventarissen wanneer die eens vernieuwd worden, i.p.v. dit bij de literatuur te vermelden.

797 VLEUGELS (Caroline), Is de klassieke inventaris voorbijgestreefd? Een debat over de moderne ontsluiting
van archieven  in  Bibliotheek- & archiefgids, 86/2010/6, pp. 36-37.

798 Ze zijn in onze inventaris behouden omdat die tenslotte slechts de beschrijving van een verzameling is en
ze al zo lang plaatsnummers in andere reeksen hebben.
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Deze inventaris vervangt volledig hoofdstuk  EE (Kronyken en jaarboeken) uit het
“Aanhangsel” op de oude “inventaris 8”799. In samenspraak met de hoofdarchivaris werd be-
sloten om aan de hier reeds opgesomde 27 nummers diegene toe te voegen die nà 1894 ook
fysiek reeds aan de reeks toegevoegd werden en nog steeds staan onder de nummers XX-
VIII-XXXVII800, doch waarvan geen lijst bestond801, plus (de grootste aanvulling) alle rele-
vante nummers uit het fonds Varia (verspreid en dikwijls onduidelijk beschreven), waar eer-
dere verzamelingen (de F-reeks [allicht samengesteld tijdens het interbellum] en de “oude”
Handschriften) al in beland waren, net als trouwens sommige van die aanvullende EE- en
DD-nummers. Net die nummering met dubbele letters wees erop dat het geen echte archief-
stukken zijn, evenmin als uittreksels en kopies van documenten en allerlei geschiedschrij-
vingen, kunstenaarsbiografieën e.d.

De onmogelijkheid om inventaris 8 in éénmaal volledig te gaan herwerken met zo-
wel aanvullingen als herindeling802, de arbitraire indeling van DD en EE en het al eens klas-
seren binnen een verkeerde reeks (naar onze huidige opvattingen), nopen ons tot een juiste
definiëring, zeker voor een bijzondere paragraaf: de zgn. histories, tot op heden zonder bij-
zondere betiteling onderdeel vormend van het DD-hoofdstuk, hebben we al – met hun aan-
vullingen – daaruit moeten lichten en aan deze nieuwe EE-inventaris toevoegen. Voor de
duidelijkheid – we sleuren nu eenmaal de geesten uit het verleden mee – hebben we er een
afzonderlijk hoofdstuk van gemaakt, met weliswaar doorlopende nummering binnen deze
inventaris.

Deze herwerking/vervanging is één reden dat we geopteerd hebben voor de term 'in-
ventaris'. De andere is het gebrek aan duidelijkheid in de archiefterminologie. In 2007 op-
teerde men eerder voor het woord 'catalogus' om een “staat van omschrijvingen van docu-
menten die geen archiefbescheiden zijn” aan te duiden.803 Die 'archiefbescheiden' (synonie-
men: archiefstukken, archivalia) werden strikt geformuleerd: een archiefstuk is een “docu-
ment, ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep
personen of organisatie die het heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn of haar
activiteiten, zijn of haar taken of ter handhaving van zijn of haar rechten.” “Archiefstukken
zijn gebonden aan de werkprocessen van de archiefvormer” luidde het verder nog.804 “Een
inventaris van een verzameling boeken of andere voorwerpen, die tevens de toegang vormt
tot deze verzameling, is een catalogus”, was de definitie van de tegenhanger.805 Vermits we
hier niet te maken hebben met echte archiefbescheiden – op enkele uitzonderingen na – lijkt
'catalogus' meer op zijn plaats, maar die term wordt dan weer eerder gebruikt voor de op-
somming van de boeken in een bibliotheek, van tentoongestelde voorwerpen, van postzegels
e.d., van wat te koop aangeboden wordt ('prospectus') of van wat men zich wil toeëigenen.
Wanneer het om manuscripten (kronieken e.a.) gaat, blijkt men in de praktijk ook dikwijls
de term 'inventaris' gekozen te hebben en nog steeds te kiezen, zowel voor papieren versies

799 HERMANS (Victor), Inventaire des archives de la ville de Malines, Tome huitième. Inventaris der registers
en rollen, Mechelen, 1894, pp. 250-255.

800 Hiervan  is  het  nr.  XXX niet  (meer)  toegekend (en  we  konden het  ook  nergens  anders  terugvinden),
evenmin als het nr. XXXI dat nu V 132 is.

801 Alleen de tweedelige kroniek van het klooster van Bethanië werd bijgeschreven in de leeszaal-kopie van
inventaris 8 en die stond al achteraan in de inventaris, bij de nieuwe aanwinsten (“Additions et rectificati-
ons”, pp. 418-456).

802 De delen 6 en 8 horen trouwens samen, want beschrijven resp. de losse stukken en de registers en ook zo'n
onderscheid is niet meer te verantwoorden.

803 TEULING (Arnold J. M., DEN), Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, ’s-Gravenhage, 2007,
art. 144.

804 Ibidem, art. 8.
805 Ibidem, art. 98.
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als hun online tegenhangers. Het betreft unieke handschriften uit ons archief en dus gaven
wij er ook de voorkeur aan, ook al vormen ze geen “fonds” of aparte verzameling (wat eer-
der te maken heeft met de hedendaagse optie om alle stukken op hun oude plaats te laten
steken en slechts virtueel te sorteren in de (digitale) inventaris). Het vermijdt tevens verwar-
ring in de voetnoten met de verkoopscatalogi.

Van de verschillende genres werden in eerste instantie alleen kronieken (optekening
van gedenkwaardige historische gebeurtenissen in een strikt chronologische volgorde, maar
wel in de vorm van een verhaal zonder literaire pretenties806) en  annalen (een soort ge-
schiedschrijving die zich beperkt tot een chronologische opsomming der feiten, jaar na jaar;
ook jaarboeken807 genoemd, maar dat is een erg dubbelzinnig woord808) opgenomen, naar
analogie met inventaris 8.  Omdat Steylaerts memorie van de ontploffing der Zandpoort in
1546 deel uitmaakt van de traditie B (kroniekverzameling Steylaert), maar ook in losse ver-
sies bestaat, hebben we ook de “histoire partielle” (zoals Marchal het noemde) opgenomen:
de histories (een literair verzorgd verhaal over een recente gebeurtenis, uit het eigen tijdsge-
beuren en de eigen ervaringswereld, een  beschrijvinghe809).  In inventaris 8 stonden enkele
nummers daarvoor in het lange hoofdstuk DD, maar die hebben we dus aan deze nieuwe in-
ventaris toegevoegd, aangevuld met gelijkaardige nummers uit de Varia. Ons derde hoofd-
stuk vervangt dus nog niet het volledige oude hoofdstuk DD810 (dat verder bestaat uit ge-

806 Voor de evolutie van de term, zie in BORK (G. J., VAN), STRUIK (H.), VERKRUIJSSE (P. J,) en VIS (G. J.),
Letterkundig  lexicon  voor  de  neerlandistiek,  2002 [on  line],
<http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/colofon.php> (geraadpleegd op 15/09/2016).

807 Het  Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek geeft als definitie voor “annalen”:  Jaarboeken waarin
chronologisch historische feiten beschreven worden. In het Nederlands kennen we geen echte annalen,
maar meer uitgebreide historiografieën in de vorm van kronieken of historiën. Zelfs de lexicons maken
niet altijd duidelijk het onderscheid, maar men zou kunnen stellen dat kronieken zich qua ontwikkeling be-
vinden tussen de opsommende annalen en de samenvattende, ordenende en kritische geschiedschrijving.
Ook in recenter tijden schreven onderzoekers nog annalen (dikwijls met bronverwijzing) als basis voor
hun wetenschappelijk werk. De geschiedenis van het onderscheid tussen Jaarboeken en Geschiedenissen
wordt goed weergegeven in CHOMEL (Noël),  Algemeen huishoudelyk-,  natuur-,  zedekundig-  en konst-
woordenboek. Vervattende (...), dl. 12, Campen/Amsterdam, 1790, pp. 3389-3390.

808 Denk maar aan de jaarboeken (1 maal per jaar verschijnende publicatie) van verenigingen (hun Handelin-
gen, soms ook Annalen genoemd), van scholen (met namen en foto's van de leerlingen), enz. Dit soort uit -
gaven heeft niets te maken met de hier behandelde annalen.

809 Het is uiteraard niet altijd even duidelijk wie de auteur is en wanneer het origineel geschreven werd, zodat
niet voor alle nummers met zekerheid voldaan werd aan de strikte definitie die we hier geven.

810 De kroniek van schoolmeester Van den Coelput werd in de negentiende eeuw ook in deze DD-reeks opge-
nomen, maar hoort eigenlijk bij de EE thuis, zodat we hem ook in deze nieuwe inventaris opnamen.
De zgn. “kroniek” (eigenlijk Beschryving der parochie kerken, kloosters, kapellen, godshuysen, enz., van
Mechelen) van pastoor Thijs (1759-1835) valt dan weer onder de “geschiedenissen” en staat op zijn plaats
in DD. De kopie door Schellens werd door de stad in 1859 aangekocht voor 60 Bfr. (Catalogue des livres
et manuscrits de la bibliothèque de feu monsieur de Crane d'Heysselaer, Mechelen, 1859 p. 4, nr. 29 (het
gaat  om Charles  Joseph Antoine  Jean  de  Crane  d'Heysselaer,  °  Mechelen  08/10/1794 –  †  Mechelen
09/10/1857, oud-burgemeester van Aartselaar; bij zijn overlijden was hij rentenier, wonend in de Keizer-
straat en dit overlijden werd aangegeven door zijn buren, de kunstschilders Arnold Frans Van den Eynde
en diens zoon August Jozef Antoon). Hij zal dit allicht twee jaar eerder gekocht hebben uit de nalaten-
schap van de kopiist zelf; zie Catalogue d'une belle collection de livres, la plupart concernant la de ville
de Malines, délaissés par feu Monsieur Fr. Schellens, (…), Mechelen, s.a. (1857), p. 19, nr. “229  Beschry-
ving der parochie kerken, kloosters, kapellen, godshuysen etc. van Mechelen opgesteld, door M. Thys pas-
toor van Hever. 2 vol. in-4. M. S. met veele afbeeldingen très rare.” (verkocht voor 72 Bfr.). Een ander ex.,
al dan niet de autograaf, werd in 1885 verkocht uit de Catalogue d'une grande partie de Livres de théolo-
gie, liturgie, sermonnaires, etc. provenant de feu le Rev. Monsieur Kintschots, curé à Peuthy, et d'autres
défunts, (…),  Mechelen, s.a. (1885), p. 45: “830  Parochie kerken en kloosters binnen Mechelen opgesteld
door den zeer Eerw. heer Gyselaars-Thys, pastoor van Hever, zeer verrykt met teekeningen en ingevoegde
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schiedenissen811 en ook nog met vele nummers uit het fonds Varia moet aangevuld worden)
en hoort ook niet bij het EE-hoofdstuk (volgens de in inventaris 8 gebruikte indeling), zodat
wij het hier achteraan toegevoegd hebben als los hoofdstuk812.

Ook  vlugschriften (in  't  kort:  een  gelegenheidsgeschrift,  doorgaans  in  gedrukte
vorm, met een actuele inhoud of strekking; zie verder de definities van Harms813, Harline814,
ter Horst815 en Giraldo816) zal men hier vergeefs zoeken. Verzamelingen van originele docu-
menten uit een bepaalde periode of kopieën ervan, kunnen wel gebruikt worden voor een
studie of kroniek, maar zijn dat uiteraard nog niet en horen hier derhalve ook niet thuis. Het
gaat om verhalende bronnen817 (waarbij de schrijver de intentie heeft om het verleden in ver-
halende vorm vast te leggen)818, geen studies (slechts de kronieken kunnen – in het beste ge-
val – een tussenvorm zijn) en ook geen “echte” bronnen (de diplomatische en die van de so-
ciale boekhoudingen). Zelfs de opvatting dat dit geen echte archiefstukken zouden zijn is
niet altijd houdbaar. Klooster- en ambachtskronieken mogen dan wel geen echte bronnen
zijn, ze hebben dikwijls wél behoord tot hun archief. De originele van het klooster van Blij-
denberg zitten bijv. nog altijd tussen de registers van dat fonds in het AAM en hebben ook
een doel van de nonnen zelf nog gediend. De Annalen van de Xaverianen vormden ook ook

oude bewysstukken rakende dezelve kerken en kloosters, maken samen verscheidene deelen. gebonden.”
(verkocht voor 85 fr.; deze catalogus was het ex. van kan. Van Caster). Zijn volledige naam luidde Grego-
rius Bartholomeus Jozef Antoon Gijseleers-Thijs en hij was de twee jaar oudere broer van onze eerste
stadsarchivaris Bartholomeus Jozef Franciscus Cornelius Gijseleers-Thijs (1761-1843); cfr. AVONTROODT

(Guillaume Julien), Iets over de uerwerken en klokken op de torens  in  WILLEMS (Jan Frans) (uitg.), Bel-
gisch museum voor de Nederduitsche Tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands, dl. 4, Gent,
1840, p. 218-219 en REUME (Auguste, DE),  Notice biographique et bibliographique sur M. Gyseleers-
Thys, archiviste de la ville de Malines  in  Le Bibliophile belge, dl. 6, Brussel, 1850, pp. 141-145.

811 Hieronder verstaan we geschiedschrijvingen rond bepaalde onderwerpen, een verhaal – bestaande uit een
reeks van opeenvolgende histories – dat het geheel van gebeurtenissen rond een bepaalde persoon of enti-
teit beschrijft; dit in tegenstelling tot een echt “historisch” werk dat een kritische studie (artikel of boek)
door een historicus is: de bewijsvoering over een gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen.

812 We zijn wel de doorlopende nummering blijven aanhouden, omdat de indelingen van inventarissen 6 en8
bij een totale herwerking toch niet volledig zullen kunnen aangehouden worden. Het was soms een nogal
arbitraire keuze, gebaseerd op een te hedendaagse maatschappijvisie, i.p.v. volgens de bevoegdheden en
de classificaties van de archiefvormers.

813 HARMS (Roeland), Pamfletten en publieke opinie. Massamedia in de zeventiende eeuw, Amsterdam, 2011,
p. 14: “Pamfletten (of vlugschriften) kunnen moeilijk worden gedefinieerd. Het zijn meestal – maar niet al-
tijd – gedrukte, niet-periodieke teksten, van een geringe omvang en met een persuasieve inhoud die be -
trekking heeft op de actualiteit.”

814 Ibidem: “gedrukte teksten die direct of indirect betrekking hebben op politiek-actuele kwesties”.
815 Zie  Algemeen  letterkundig  lexicon  <http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/-

dela012alge01_01_01519.php>: “vlugschrift indien het met de bedoeling bekend te maken, pamflet indien
het met de bedoeling te getuigen, traktaat indien het met de bedoeling te onderwijzen geschreven en uitge-
geven werd, of indien het op een bepaald ogenblik met die bedoeling herdrukt werd of anderszins die rol
vervulde, ongeacht de oorspronkelijke bedoeling van de auteur”.

816 Zie Algemeen letterkundig lexicon
<http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_01519.php>:  “Algemeen  verspreid  ge-
schrift dat een concreet feit, dat tot op één jaar nauwkeurig bepaald kan worden, beschrijft of bespreekt of
dat in nauw verband met een zodanig feit gedrukt of op een andere manier vermenigvuldigd en uitgegeven
is in de tijd waarin genoemd feit voorviel.”

817 Literaire teksten, maar dan wel non-fictie; voor een stuk ego-documenten, overvloeiend naar de kronieken
die een zuiver feitelijk verslag geven, zij het ook niet steeds zonder bijbedoeling. Cfr. LINDEMAN (Ruud),
SCHERF (Yvonne) en DEKKER (Rudolf M.), Egodocumenten van Noord-Nederlanders van de zestiende tot
begin negentiende eeuw, Den Haag, 1993.

818 CARASSO-KOK (Marijke),  Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heili-
genlevens,  annalen,  kronieken  en  andere  in  Nederland  geschreven  verhalende  bronnen,  's-Gravenha-
ge,1981, p. X.
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een essentieel onderdeel van hun verspreid geraakt en deels verloren gegaan archief.
We wensen nog op te merken dat het hier over handschriften gaat (en enkele typo-

scripten en in handschrift aangevulde druksels) en niet over de gedrukte kronieken die men
in de Mechelse stedelijke Erfgoedbibliotheek kan terugvinden.

De oude nummering werd niet langer gevolgd en uitgebreid. Omdat het hoofdstuk
nu veel langer geworden is, werd ervoor geopteerd om een thematische indeling te handha-
ven, die – althans in grote lijnen – gebaseerd is op de periode waarin de oorspronkelijke kro-
nieken tot stand kwamen. Uit een gedetailleerd nazicht ter identificatie of betere beschrij-
ving bleek al snel dat we over veel meer exemplaren van de A- en B-kronieken beschikken
dan gedacht. Voor de achttiende- en negentiende-eeuwse kroniekschrijvers gebruikten we
hun overlijdensdatum als classificatiecriterium.

De nieuwe nummers zijn slechts het resultaat van de doorlopende nummering in
deze nieuwe inventaris. Het zijn de oude plaatsnummers die moeten gebruikt worden om de
stukken aan te vragen! Achter “concordantie” wordt eventueel een vorig nr. opgegeven wan-
neer het uit de EE-aanvullingen of de opgeheven F- en “oud hs.”-reeksen naar het fonds Va-
ria verhuisd werd819.

Voor  het  formaat  diende  de  beschrijving  dikwijls  gecorrigeerd  te  worden820.  Be-
schrijfstof, soort kaft821 en lengte werden toegevoegd, net als relevante informatie over au-
teur, kopiist en herkomst822 (o.a. met nazicht van verkoopscatalogi).

De typering naar aard hebben we niet weerhouden als norm in de argumentatie voor
opname. Niet of het nu bijv. om een autograaf of apograaf ging, maar evenmin naar doel (of
een kopie voor eigen gebruik was of rechtstreeks voor het archief gemaakt) en ook niet wat
de vorm van de kopie was (of een slaaf nu een stapel kopieën neerpende, de fotokopieerma-
chine aan het werk gezet werd of een hobbyist, gewapend met een camera, een depot onvei-
lig kwam maken … we kunnen de tekst lezen).

Het criterium voor deze inventaris was niet dat de inhoud uniek moet zijn (ook van
onze belangrijkste handgeschreven kronieken werden vele kopieën gemaakt), maar wel de
wijze waarop die vastgelegd is; m.a.w.: niet gedrukt, waarbij vele identieke exemplaren ver-
spreid zijn via verkoop (tenminste zelf geen drukwerk, al kan het wel het manuscript ervoor
of een afschrift ervan zijn, zeker bij zeldzame oude drukwerkjes). Daarom namen we ook

819 De Varia-inventaris vermeldde wél het nummer uit de voormalige reeks “Oude handschriften”, maar niet
de oude F-nummers of dat van de EE-aanvullingen (om een onbekende reden werd EE XXXI 1 er immers
uitgenomen en naar V 132 verhuisd; ook EE XXX verdween uit de reeks, maar dat konden we nog niet te-
rugvinden).

820 Historisch had elk land en elke periode zijn eigen normen, met ettelijke papierformaten tegelijkertijd, die
heel sterk konden afwijken. Als beschrijvingsnorm gebruikten we hier deze regel (hoogte in cm): in impe-
riaal folio: >55 / in groot-folio: 45-55 / in 2°/folio : 35-45 / in 4°/quarto: 25-35 / in groot-octavo: 22,5-25 /
in 8°/octavo: 18,5-22,5 / in klein-octavo 15-18 / in 12°/duodecimo: 12-15 / in 16°/se[xto]decimo: 8-12.

821 We geven slechts aan of het een perkamenten, lederen of kartonnen band betreft, een volle of een halve,
maar we hebben geen aandacht besteed aan een verdere bandbeschrijving. Het ging slechts om identifica-
tie nu en herkenbaarheid later, dus hebben we de technische beschrijving van de boekbanden overgelaten
aan een andere liefhebber, die meer vertrouwd is met die terminologie.

822 Veel geraakte verspreid bij verzamelaars, vermits het ook geen archiefstukken zijn, maar door aankoop,
schenking en inbewaargeving berust het belangrijkste nu op het SAM (maar er werd vroeger niet geno-
teerd wanneer een schenking of aankoop gebeurde), naast kopieën die gemaakt werden van wat de KBR
nu bezit. De verspreiding (en verdwijning) van onze Middelnederlandse manuscripten is nog betreurens-
waardiger;  cfr.  De verstrooiiing onzer  handschriften en  oude boeken  over  den  aardbodem (1931)  in
VREESE (Willem L., DE) (bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door P. J. H. VERMEEREN),  Over hand-
schriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studiën, Zwolle, 1962, pp. 116-138.
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enkele typoscripten op823. Zolang het niet gepolykopieerd (vanaf de uitvinding van het foto-
kopieerapparaat) of gestencild is, is een typoscript even uniek als een manuscript (toch als
het zo bedoeld was en niet om – net als een manuscript in die betekenis dan –  in te dienen
bij een drukker of redactie van een uitgever, niet als kopij dus). De auteur kan het wel meer-
dere keren overgetypt hebben, eventueel met één of twee doorslagen, maar die doorslagen
zijn al niet verspreidbaar (slechts voor het eigen archief) en elke getypte versie heeft haar ei-
gen tikfouten en soms correcties in handschrift. Het gaat hier niet om brieven of boeken,
waarvan de concepten een eigen literaire waarde hebben, maar om “feitenverzamelingen”
voor eigen gebruik of een heel beperkt publiek. Het verschil tussen manu- en typoscripten is
dan louter chronologisch: de typemachine staat tegenover de ganzenveer als de vogelpen te-
genover de calamus (rieten pen voor het papyrus), de stylus van de kleitablet of de letterbei-
tel van de antieken. De definitie van de middeleeuwen en de negentiende eeuw moet herzien
worden: manuscripten staan niet meer alleen of tegenover drukwerk vanaf de incunabelen!
Toch wordt het nog anders geklasseerd: de manuscripten bij de archiefstukken en de typo-
scripten in de bibliotheek824.

Uiteindelijk werden vele ontdekkingen gedaan tijdens het opmaken van deze inven-
taris: registers ontdekt of teruggevonden, auteurs gedefinieerd, autografen ontdekt, herkomst
kunnen nagaan en vergissingen rechtgezet.

Terminologie van de verhalende bronnen

“Vertelsels in manuscripto” was ook een mogelijke titel geweest, om nog een ander
woordje te kunnen gebruiken, want het afbakenen en typeren bleek een nog groter probleem
te zijn dan het “colligeren”.

Voor prof. Frijhoff is “history” universitaire geschiedschrijving en onder “memory”
verstaat  hij  herinnering,  herinneringscultuur,  collectieve  herinnering  en  collectief  geheu-
gen825.

Dat zijn hedendaagse begrippen, die niet veel helpen om de historische genres histo-
riën, memories e.d. te onderscheiden.

B. Van Vlaenderen benadrukte het belang van deze genres: “De mentaliteitsgeschie-
denis gebruikt al vele jaren - sinds J. Huizinga en andere - verhalende teksten om haar
beeld op te bouwen. Dit type van bronnen is immers, mits de vereiste kritische ingesteld-
heid, een vrij betrouwbaar klankbord van de diverse ideeen die een gegeven maatschappij
zich heeft eigen gemaakt en die de toenmalige tijdsgeest hebben gekarakteriseerd. Verhalen-

823 Het zelf getypt Mechels Dagbericht van Van Balberghe en de genstencilde ambtelijke kroniek van WO II.
824 Het is niet altijd en overal zo: bijv. in de Centrale Bibliotheek (per definitie een bibliotheek en geen ar -

chief) van de Rijksuniversiteit Gent werden in de Handschriftenzaal drie ‘schriften’ met archiefaanwinsten
aangelegd, waarbij “Handschriften 2” een opsomming bevat van de typoscripten; zie ROTTHIER (Isabel),
Een archievenoverzicht van de archiefcollectie van de Universiteit Gent als basis voor een rationeel ar-
chiefbeheer en een geïntegreerde archiefontsluiting. Onuitgegeven proefschrift “Master na Master Archi-
vistiek:  Erfgoed-  en  Hedendaags  Documentbeheer”  VUB,  Brussel,  2007,  104  pp.,  [ook  on  line],
<http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/329/414/RUG01-001329414_2010_0001_AC.pdf>, (opgehaald op
23/01/2017), p. 16.

825 FRIJHOFF (Willem), De mist van de geschiedenis. Over herinneren, vergeten en het historische geheugen
van de samenleving, Nijmegen, 2011, 96 pp.
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de teksten bieden derhalve de mogelijkheid om deze geesteswereld, bij benadering, te rekon-
strueren.”826

A. Plancke vatte in haar licentiaatsverhandeling de typologie van haar bronnenmate-
riaal samen en gaf daarbij in 't kort het onderscheid met de niet-verhalende bronnen e.a.:
“Er wordt in de geschiedwetenschap een basisonderscheid gemaakt tussen de narratieve en
niet-narratieve bronnen. De eerste schreef voor het nageslacht en betreffen ideeën. Men be-
oogt informatie te leveren of invloed uit te oefenen.  De niet-narratieve bronnen zijn docu-
menten die tot stand kwamen binnen de administratie en betreffen economische, politieke of
juridische acties. Narratieve bronnen stricto sensu zijn annalen, kronieken, gesta, historiae.
Traktaten, brieven, wetboeken en polemische geschriften zijn een tussenvorm en vallen bui-
ten de twee basiscategorieën. Deze tussenvorm geeft wel meer rechtstreeks de historische
bewegingen en evoluerende sociale condities weer.”827

Deze indeling geeft nog niet weer wat nu juist het verschil was tussen al deze verha-
lende bronnen. N. Lettinck verwees hiervoor in zijn proefschrift naar B. Guenée: “Volgens
Guenée maakten de geschiedschrijvers in de elfde/twaalfde eeuw zelf meestal geen duidelijk
onderscheid tussen de termen “annales”, “chronica”, “historiae” of “gesta”. Zij gebruik-
ten deze aanduidingen slechts om aan te geven dat zij zich wilden houden aan de grenzen
die in het verleden aan de geschiedschrijving waren gesteld, namelijk het louter optekenen
en doorgeven van wat gebeurd is, zonder verklaring van de achtergronden of de diepere
oorzaken. De verklaring van het wereldgebeuren behoorde volgens die redenering tot de
taak van de Bijbelexegeten.”828 Een universitaire opleiding tot geschiedvorser bestond er in
het AR nog niet en zeker in de middeleeuwen was geschiedenis er geen profaan vak; men
kende ze slechts als gewijde geschiedenis of als filosofie van de geschiedenis en derhalve
onderdeel van de theologie.829

Wat – althans in theorie – het onderscheid was, somde B.  Ebels-Hoving aldus op:
“In de titel kondigt zich een bepaalde vorm aan. De kroniek verloopt chronologisch van be-
gin naar einde en levert zo doende het 'geheel' van een bepaald onderwerp. Een vita bekom-
mert zich minder om de chronologische opbouw, en streeft niet naar volledigheid maar naar
het leggen van accenten. Een  historia biedt geen serie gebeurtenissen, maar een verhaal
over een bepaald onderwerp, verklarend van aard en liefst fraai geschreven. Annalen, zijn
jaarlijsten, gesta830 vertellen de daden van niet-heiligen. Maar we zagen al dat we voor onze

826 VLAENDEREN (Beatrijs, VAN),  Verhalende bronnen en mentaliteitsgeschiedenis. Het voorbeeld van een
anonieme,  ongedateerde kroniek over  de jaren 1477-1482 :  "Die wonderlijcke oorloghen van Keyser
Maximiliaen"  in  Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, N.R. 38
(1984), (pp. 35-68) p. 35.

827 PLANCKE (Annick), De weg naar Santiago de Compostela. Analyse van verhalende bronnen als graadme-
ter voor een gemeenschappelijk gedachtegoed. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Geschiedenis RUG,
Gent,  2002,  [ook  on  line],  <http://www.ethesis.net/santiago/santiago_hfst_3.htm>,  (geraadpleegd  op
12/12/2016).

828 LETTINCK (Nico),  Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde
eeuw (proefschrift VU Amsterdam 1983), Amsterdam, 1983, pp. 104-105.

829 Zie het hoofdstuk “Le moyen âge et l'histoire” in GILSON (Etienne), L'esprit de la philosophie médièvale,
Parijs, 1998 (6de druk van de herziene uitgave van 1948 – 19321), pp. 365-382.

830 Het  on  line  Algemeen  letterkundig  lexicon <http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/> geeft  voor
“gesta”: “Middeleeuwse benaming voor een historisch verhaal dat de pretentie had waar te zijn: helden-
daden uit het verleden (Lat. res gestae, Frans chanson de geste) of de geschiedenis van landen en volken.
(…) De term werd veel gebruikt in geschiedkundige kronieken en rijmkronieken, (…), maar ook auteurs
van ridderromans bedienden zich ervan om, door zich te beroepen op (geschreven) bronnen, het waar-

.MHT, nr. 7 (april 2018), p. 164

http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/
http://www.ethesis.net/santiago/santiago_hfst_3.htm


HUGO VERSTREPEN

periode op het verschijnsel van genre-vervaging bedacht moeten zijn.”831

Die theoretische typering gaat voorbij aan de realiteit, want onder de titel “Gesta
(...)” zien we de omgeving en daden beschreven van reeksen van bisschoppen en abten, ko-
ningen en zelfs volkeren, maar ook wel eens van een heilige. Een vita kan zowel een biogra-
fie van een heilige als van een vorst zijn. We mogen ons dus al gelukkig prijzen dat we in
onze inventaris niet met die categorieën te maken krijgen, evenmin als we beschikken over
universele of wereldkronieken of autobiografieën.

Wat we wél in overvloed hebben (al zijn er vele kopieën bij) zijn stadskronieken en
-histories en lokale kloosterkronieken, die voor een stuk aan de basis lagen van de stadsge-
schiedenissen. Een studie van de hagiografie wijst immers uit dat heiligheid en de literatuur
erover als tijd- en contextgebonden (regiogebonden) kan gezien worden, waarbij maatschap-
pelijke  en  kerkelijke  veranderingen  (minstens  gedeeltelijk)  worden  gereflecteerd  in  de
vitæ.832 Niet alleen heiligenlevens, ook de profane geschiedschrijving was bijna steeds regio-
gebonden.833

Net die vaststelling van genre-vervaging brengt ons terug naar Guenée, die decennia
geleden al de evolutie van de genre-benamingen ontleedde. De middeleeuwse “historicus”
bestempelde zichzelf zelden als een 'historiograaf' of 'chronograaf', maar dikwijls eenvoudig
als een scriptor (schrijver), zowel in de hoedanigheid van kopiist als in die van samensteller
en hij noemt zichzelf ook dikwijls schaamteloos gewoon 'compilator'. Met de opkomst van
het humanisme zal hij willen doorgaan voor orator en de geschiedenis zal daar niets bij win-
nen.834 Het probleem om een altijd en overal bruikbare definitie te geven zit hem echter in
het feit dat van de zesde tot de zestiende eeuw volgens de mode tijdelijk het ene woord bo-
ven het andere geprefereerd werd en velen historiën, annalen en kronieken als perfecte sy-
noniemen gebruikten, om – zonder verder nadenken – elk werk aan te duiden waarin de au-
teur wou vertellen over waar gebeurde feiten. In de eerste helft van de twaalfde eeuw her-
leefde de oude definitie van kerkleraar Isidorus van Sevilla, encyclopedist avant la lettre en
de dominicaan Vincent van Beauvais, nog zo'n encyclopedist, had diens onderscheid over-
genomen, dat annalen wetenswaardigheden jaar per jaar opsomden, maar de historia een be-
schrijving van meerdere jaren of tijden was. Eind twaalfde eeuw had de benedictijnermon-
nik Gervais van Canterbury nog getuigd van de vervanging van annalen door kronieken en
eind dertiende eeuw verdwenen die eerste bijna; historiën en kronieken bleven over, dikwijls
synoniemen,  net  zoals chronografen en historiografen.  De enige verschillen die  tot  eind
veertiende eeuw gemaakt werden tussen beide genres, was dat je kronieken kon herkennen
aan hun beknoptheid en de chronografen stap voor stap de chronologie volgden, terwijl his-
toriografen de feiten per onderwerp groepeerden en je in hun historiën een gedetailleerder

heidsgehalte van hun werk te verhogen (veritas-topos).”
831 EBELS-HOVING (Bunna),  Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering  in

EBELS-HOVING (Bunna), SANTING (Catrien) en TILMANS (Catherina Petronella Hubertina Maria) (red.),
Genoechlicke  ende  lustige  historiën.  Laatmiddeleeuwse  geschiedschrijving  in  Nederland,  Hilversum,
1987, (pp. 217-242), p. 219.

832 MEYSMAN (Stefan),  'Agendum est mihi viriliter': Beelden van mannelijkheid in hagiografie van de 13de

eeuw.  Onuitgegeven  masterproefschrift  geschiedenis  RUG,  Gent,  2010,  [ook  on  line],
<http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/457/738/RUG01-001457738_2011_0001_AC.pdf>, (opgehaald op
07/01/2017), pp. 29-30.

833 Zie in BOER (Willem, DEN), HUGENHOLTZ (Frederik Willem Nicolaas) en LOCHNER (Th. J. G.), Gestalten
der geschiedenis, in de oudheid, de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Van Thucydides tot Toynbee, Den
Haag, 1960.

834 GUENÉE (Bernard), L'historien par les mots  in  GUENÉE (Bernard) (red.), Le metier d'historien au Moyen-
Age. Etudes sur l'historiographie médiévale, Parijs, 1977, pp. 1-17.
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relaas  aantrof.  Toch bleef  het  in  al  deze  genres  bij  een  louter  verhalend verslag  – met
uitzondering van Otton von Freising (bisschop en Duits kroniekschrijver, °1112 – †1158)
die aan de geschiedenis durfde ontsnappen – want meer dan dat impliceerde het betreden
van het terrein van filosofen en theologen. Eeuwen later zou Henri Lancelot Voisin de La
Popelinière (°1541 – †1608) deze middeleeuwse erfenis respecteren, al onderstreepte hij –
solidair met de humanisten – dat het verhaal welsprekend moest zijn. De scheidslijn van die
humanisten was er slechts een van taal en stijl geweest; de geschiedschrijving van de renais-
sance stond natuurlijk nog wat te dicht bij het verleden. In de tweede helft van de zestiende
eeuw ging ze zich eerst bevrijden van haar minderwaardigheidsgevoel. De La Popelinière
vond dan ook dat een waardige historie naar de oorzaken moest zoeken en daardoor hadden
geschiedenissen aan de ene kant en annalen en kronieken aan de andere eindelijk een ver-
schil qua aard i.p.v. een louter gradueel verschil: een geschiedenis moest durven uitleggen!
De schrijvers van de tweede groep moesten het materiaal aanbrengen, waarmee het intellect
van de geschiedschrijvers de verdwenen beschavingen zou reconstrueren.835

Zo'n historia/histoire/historie hoort thuis in hoofdstuk DD van onze oude inventaris
8 (de “Geschied- en oudheidkundige bijdragen”836), maar op het einde van onze nieuwe in-
ventaris hier  hebben we nog een paragraaf met  histories toegevoegd en we moeten toch
even uitleggen hoe die – reeds onderscheiden van annalen en kronieken – verschillen van de
historiae en de  historiën.  We brachten in deze paragraaf de verhalen van bijzondere ge-
beurtenissen bijeen en hebben ervoor gekozen om daarvoor – ook al noemden de schrijvers
het zelf nog wel eens een chronycke – de meervoudsterm histories te gebruiken om het ver-
schil aan te duiden met een geschiedschrijving bestaande uit een aaneenschakeling van his-
toriën. Meestal – in principe – betreft het zelf beleefde gebeurtenissen, maar er zijn er ook
die niet uit de eigen ervaringswereld komen837.  Verschillende van die 'echte verhalen door
niet-getuigen' zijn door de auteurs zelf “beschrijvinghe” getiteld en dit lijkt dus een betere
naam voor die sub-groep i.p.v. historie, maar die term werd ook gebruikt voor een kruiden-
boek, voor de beschrijving van een graafschap, een stad, enz. (zelfs alle Nederlanden) en is
dus ook weer te algemeen.

Voor de evolutie van de term historia verwijzen we weer naar B. Ebels-Hoving en
collega's. In de middeleeuwen werd met historia bijna altijd de beschrijving van de geschie-
denis bedoeld, niet het beschrevene, waarbij het slechts een hulpwetenschap was en geen
zelfstandige tak van de wetenschap. De middeleeuwse auteur dacht zelf in 'werk'-categorie-
ën: de hem vertrouwde vorm van annalen, kronieken, vitae, gesta, historiæ, om maar enkele
belangrijke te noemen. Vanaf de zestiende eeuw was het gedaan met de hoogtijdagen van de
kroniek; de titel verdween niet ineens, maar lijkt vooral gebruikt te worden voor stadsge-
schiedenissen. Voor andere onderwerpen verschijnt de term “historia” of de zelf-bedachte,
vrije titel. Men gebruikte in de zestiende eeuw de term “Historia” om een werk meer status
te geven.838

835 ID.,  Histoires,  annales,  chroniques.  Essai  sur  les  genres  historiques  au  Moyen  Âge  in   Annales.
Économies, Sociétés, Civilisations, dl. 28 (jg. 1973), nr. 4, Parijs, 1973, (pp. 997-1016), [ook on line],
<http://www.persee.fr/docAsPDF/ahess_0395-2649_1973_num_28_4_293399.pdf>,  (opgehaald  op
16/12/2016), pp. 1003-1016.

836 HERMANS (V.), Inventaire (...), pp. 238-249.
837 Zo'n lang verhaal van een echte gebeurtenis die niet zelf gezien of gehoord werd, behoort dan eigenlijk

reeds tot de geschiedschrijving, maar het is niet altijd duidelijk of een “historie” eigentijds is of niet.
838 Genoechlicke ende lustige historiën (…), pp. 118, 184, 217 en 220-221.
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De ontwikkeling van de betekenis van het woord “historie”, met verlengstukken of
hoofdletter, om het onderscheid tussen de objectieve en subjectieve zijde van de geschiede-
nis aan te geven, kan men volgen in de inleiding van R. De Schrijvers Historiografie.839 Hij
definieerde “historiën” als “soms onderscheiden van kronieken en annalen in de betekenis
van meer gedetailleerde (literair verzorgde) verhalen over recente gebeurtenissen (cfr. “his-
tôr”, Gr.; getuige)”840 of anders geformuleerd: “Schrijvers van historiën verschillen van die
van kronieken doordat ze meer een episode uit het tijdsgebeuren behandelen en aan hun
werk een verhalend karakter geven”841. Hij klaagde: “Nergens vindt men eensluidende defi-
nities of een consequent gebruik van benamingen als 'kronieken', 'annalen', 'gesta', 'histori-
ën' of 'vitae'. Het probleem zou kunnen opgelost worden door elke indeling in genres te la-
ten vervallen, maar dat ware een onderschatting van reële verschillen en alvast pedago-
gisch niet verantwoord842.” Voor Isidorus van Sevilla, was het nog gemakkelijk(er). Hij on-
derscheidde843 (gebaseerd op de antieke historiografie844 en nog van toepassing op de Vroege
Middeleeuwen): dagboeken en kalenders (waarin gebeurtenissen van één dag of één maand
opgetekend staan), annalen (die in de orde van de jaren gebeurtenissen verslaan die niet zelf
werden waargenomen) en historiën (die het verhaal zijn van wat zelf gezien werd)845.

We namen in deze inventaris ook enkele voorbeelden van zo'n dagboek op, al valt
dat ook weer te definiëren. Het woord wordt vermeldt in de beschrijving, maar we hebben er
geen aparte categorie van gemaakt. De reden hiervoor is ook weer de dubbelzinnigheid van
de term. In de strikte definitie is een  dagboek een  autobiografisch geschrift, waarin, vaak
van dag tot dag, in chronologische volgorde, wordt opgetekend wat de schrijver meemaakt,
denkt, waarneemt of overweegt. We kennen er het Latijnse woord  diarium of het Griekse
ephemeris voor. Dit laatste is nu vooral bekend als synoniem van een diarium planetarium
i.p.v. een diarium historicum! Die “efemeriden” zijn tabellen die de posities aangeven van
een hemellichaam dat zich langs de hemel beweegt, voor een reeks van toekomstige tijdstip-
pen. Ook het Engelse “ephemeris” kan zowel als 'ephemeris' als als 'diarium' vertaald wor-

839 SCHRYVER (Reginald,  DE),  Historiografie.  Vijfentwintig  eeuwen  geschiedschrijving  van  West-Europa,
Leuven, 2013 (herdruk van 19973; Leuven, 19901, 19942), 432 pp. Recenter, maar ook slechts beperkter
dan De Schrijver's werk, is dat van BURGESS (Richard W.) en KULIKOWSKI (Michael), Mosaics of Time.
The Latin Chronicle Traditions from the First Century BC to the Sixth Century AD. Volume I: A Historical
Introduction to the Chronicle Genre from its Origins to the High Middle Ages (Studies in the Early Middle
Ages, 33), Turnhout, 2013, (XIX-444 pp.), pp. 10-13.

840 Ibidem, p. 411.
841 Ibidem, p. 123. N.B.: ook kronieken werden door de oorspronkelijke auteurs en continuators aangevuld tot

hun eigen tijd!
842 Ibidem, p. 133.
843 Letterlijk schreef hij op 't einde van het eerste boek (De grammatica) van zijn Etymologiæ of  Origines:

“CAPUT XLIV. De generibus Historiae. 1. Genus historiae triplex est. Ephemeris namque appellatur vnius
diei gestio. Hoc apud nos diarium vocatur : Nam quod latini diarium, graeci ephemerida dicunt. 2. Kalen-
daria appellantur, quae in menses singulos digeruntur. 3.  Annales sunt res singulorum annorum. Quae-
cumque enim digna memoriae, domi, militiaeque , mari, ас terra per annos in commentariis acta sunt, ab
anniuersariis gestis annales nominauerunt. 4. Historia autem multorum annorum, vel temporum est : cui-
us diligentia annui commentarii in libris delati sunt. Inter historiam autem, et annales hoc interest, quod
historia est eorum temporum, quae vidimus.  Annales vero sunt eorum annorum, quos aetas nostra non
nouit. Vnde Sallustius ex historia, Liuius, Eusebius,et Hieronymus ex annalibus, et historia constant. 5. In-
ter Historiam, et argumentum, et fabulam interest. Nam historiae sunt res verae, quae factae sunt. Argu-
menta sunt, quae etsi facta non sunt, fieri tamen possunt. Fabulae vero sunt, quae nec facta sunt, nec fieri
possunt, quia contra naturam sunt.”; zie LORENZANA (Franciscus, DE), S. Isidori Hispalensis episcopi His-
paniorvm doctoris opera omnia (...). Tomus III. Etymologiarvm Libri X. priores, Rome, 1798, pp. 74-75.

844 Zie “3. Annalis” in NETTLESHIP (Henry), Contributions to Latin Lexicography, Oxford, 1889, p. 204.
845 SCHRYVER (R., DE), Historiografie. (…), p. 128.
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den.846 Kijkt men even naar alle termen die voorkomen in de titel van het laatzestiende-
eeuwse werk van de gebroeders Reusner, dan is het direct duidelijk hoe men zo niet worstel-
de met de definities, dan toch met het probleem hoe al die verschillende types toch in één
werk en één titel te krijgen.847 Een dagboek lijkt dus op een kroniek, maar bevat vooral
persoonlijk wedervaren en beschouwingen en vernoemt geen of minder algemene zaken,
niet het reilen en zeilen van een stad, een klooster e.d., die de toekomstige lezer geïnteres-
seerd moeten houden.

Waar zowel kronieken als dagboeken in principe de gebeurtenissen optekenen wan-
neer ze zich voordoen, hebben we hier ook nog een variant opgenomen. Naast die “echte”
dagboeken (dikwijls  verslagen van oorlogshandelingen,  bezettingen,  dienstplicht  en  ver-
plichte tewerkstelling), waarvan er in de toekomst nog wel meer kunnen gedeponeerd wor-
den want dit type is zeker nog niet verouderd (al mogen we meer digitale versies verwach-
ten), zaten we immers nog met enkele retrospectieve. De Memento journalier van kan. Van
Caster en het Dagbericht van Jos Van Balberghe zijn niet autobiografisch. Dag voor dag zijn
er historische feiten opgetekend, maar dan van alle jaren dooreen tot in het verre verleden.
Net als annalen zijn het geen beschrijvingen, maar ook de chronologie is eruit gehaald, als
voor een scheurkalender. Ze lijken eerder op kerkelijke fundatieboeken, verjaardagen van
een afsterven herdenkend.

De term  historie wordt gewoonlijk in 't  kort  verklaard als “(geschied)verhaal” of
“verslag  van wat  heeft  plaats  gehad”.  Immers,  het  Latijnse  historia betekent  zowel  ge-
schiedschrijving als verhaal, maar een Griekse “ἱστορία” (geschiedenis, verhaal) was eigen-
lijk het verslag van een ooggetuige (de “ἵστωρ”: 'wijze man', 'rechter', maar ook 'getuige')848

en ook middeleeuwse historiæ waren dikwijls retrospectieve verhalen van zelf beleefde de-
cennia. Jan van Boendale schreef hierover: “Daer omme heet ment hystoria: / Hystoria, al-
sic versta, / Coomt van hysteron, ic hout in dien: / Dats Griecsch ende luudt also vele als
zien, / Om datmens niemene betrouwe / Dan den ghenen diet aen scouwe”849 of in wat mo-
derner Nederlands: “Ga het woord zelf er eens op na: / Geschiedenis – Historia, / Komt van
hysteron, bijaldien / Het Grieksch is beteekent het zien; / Alleen hem schenkt men zijn ver-
trouwen / Die het weten kan uit aanschouwen.”850. De meervoudsvorm historiën, een tijd in
zwang geweest voor een geschiedschrijving – bezwaarlijk  al  een geschiedwetenschap te
noemen – bestaande uit een reeks van opeenvolgende verhalen, wordt nu nog nauwelijks ge-
bruikt in die betekenis, omdat het verleden nu eenmaal niet meer gezien wordt als een op-
eenvolging van afzonderlijke gebeurtenissen.

846 Cfr. LEMO (George William), English etymology; or, a derivative dictionary of the English language : in
two alphabets, Tracing the ETYMOLOGY of those ENGLISH WORDS, that are derived I. From the GREEK,
and LATIN Languages; II. From the SAXON, and other Northern Tongues, Londen, 1783, s.p.: EP-HEME-
RIS, “Εφημερις, ephemeris, diarium; a diary, day-book, or journal : R. Επι, et Ήμερα, dies ; a day : Nug.”

847 REUSNER (Elias) en REUSNER (Nikolaus), Ephemeris, sive Diarium Historicum: in quo est Epitome omni-
um Fastorum & Annalium tam Sacrorum, quàm Profanorum. Accessit vetus Calendarium non modò Grae-
cum, sed & Romanum triplex: Pontificium item Novum: praetereà & Biblicum duplex: unà cum alijs qui -
busdam eiusdem argumenti Analectis, dignis lectu, ac iucundis; ex vetere Antiquitatis Romanæ præsertim
memoria depromptis, Frankfurt, 1590, [8]-193-[183] pp. De fasti was een Romeinse kalender van feesten,
offers en spelen en ook lijsten van ambtsdragers, priesters en triomftochten; cfr. SCHLIMMER (J. G.) en
BOER (Z. C., DE), Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid, Haarlem, 19203, pp. 273-274.

848 Zie bijv. LIDDELL (Henry George) en SCOTT (Robert),  A Greek-English Lexicon, New York, 18978, pp.
713-714.

849 BOENDALE (Jan,  VAN) (ed. Matthias  DE VRIES),  Der leken spieghel. Leerdicht van den jare 1330, dl. 1,
Leiden, 1844, p. 162, v. 85-90.

850 ID. (in modern Nederlands omgezet door Bertus AAFJES), Hoe dichters dichten sullen, Amsterdam, 1945,
(20 pp.) p. 8.
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Voor  Aristoteles  lag  het  cruciale  onderscheid  tussen  de  ποιητής  (dichter)  en  de
ἱστορικός (historicus) niet in de manier waarop zij spreken (λέγειν), maar in de aard van hun
μῦθος (mythe, verhaal), de manier waarop zij hun handelingen ordenen. Het verhaal van de
dichter omvat één handeling die van begin tot einde een geheel vormt, een plot waarin ze de
gebeurtenissen geordend hebben volgens waarschijnlijkheid of noodzakelijkheid. De histori-
cus spreekt over zaken die gebeurd zijn, bv. over één persoon, of over één periode.851

Hoe geladen de term is zien we al aan de titel van E. Jonkers boek, handelend over
de historische dimensie van ons bestaan en de nood aan betekenisgeving, waardoor iedereen
zich bij tijd en wijle op de geschiedenis stort en het verleden kennelijk te belangrijk vindt
om het aan de historici over te laten, al matigen ook historici zich soms de rol van die ande-
re specialisten aan.852

In Holland en Vlaanderen ontstond in het midden van de dertiende eeuw – en bleef
er tot de tweede helft van de vijftiende eeuw in zwang – dan ook nog eens het bijzondere
genre van de rijmkroniek853 in de volkstaal: een historisch werk in het Middelnederlands, be-
staande uit paarsgewijs rijmende verzen en in hedendaagse tijden ook de naam van historie
gegeven, alsof die zo eenduidig was. In de vroege drukkunst moest zo'n titel de kopers er
dan weer van overtuigen dat die boeken geen fabeltjes bevatten.

We horen hier dus de verschillende opvattingen van een historia: een ooggetuigen-
verslag; een rijmkroniek; een vrije titel voor de vroege, verhalende geschiedschrijving over
een bepaald onderwerp; in 't meervoud historieën een chronografie door 'moderne' geschied-
kundigen. Dat is ook de reden dat we voor de geschriften in onze laatste paragraaf voor het
meervoud “histories” i.p.v. “historiën” kozen, want ze zijn gemaakt in de geest van de oud-
ste (Griekse) betekenis. Er is niets mis met de term historie om de verslagen van oog- (of
oor-)getuigen mee aan te duiden, op voorwaarde dat we die betekenis goed aangeven. Het
alternatieve meervoud op een -s – overigens perfect hedendaags Nederlands – heeft alvast
geen connotatie die een identificatie met andere genres oproept.

Het meer Nederlandse alternatief is “geschiedenis(se)” (zoals ze het zelf ook soms
noemden) natuurlijk, maar ja … ook dat woord is al in zovele betekenissen misbruikt, ook
in het meervoud. Het was eerst rond 1800 dat zowel bij ons als in het Duitse taalgebied dat
meervoud zich transformeerde tot “het collectief enkelvoud geschiedenis”. De tweede veran-
dering was dat dit nieuwe begrip niet slechts meer verwees naar een verleden werkelijkheid,
“het werd ook gebruikt om de wetenschap over die verleden werkelijkheid mee aan te dui-
den. Heel geleidelijk verving in dit opzicht het nieuwe begrip geschiedenis het oude begrip
historie.”854 Niet bruikbaar voor onze eindparagraaf dus, maar het maakt de term “historie”
wel opnieuw vrij voor recyclage.

Wij kunnen het eigenlijk beschouwen als een verhaal (ook weer een door de auteurs

851 DEWULF (Fons), De metafysische en epistemologische ruimte voor een wetenschap van de mens bij Aristo-
teles. Onuitgegeven masterproef Griekse taal- en letterkunde RUG, Gent, 2014, p. 87.

852 JONKER (Ed),  Historie. Over de blijvende behoefte aan geschiedenis, Assen, 2001, p. 7. Het is door die
concurrentieslag tussen allerlei kennisvormen dat de geschiedenis zich tot een wetenschap met eigen aan-
spraken ontwikkeld heeft.  Hij  pleit  voor wetenschappelijkheid,  maar ook een geëngageerde geschied-
schrijving.

853 Over de rijmkroniek, zie ook HAGE (A.L.H.),  Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en
functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre, Groningen, 1989, VIII,-271 pp.

854 BLAAS (Piet B. M.), De burgerlijke eeuw. Over eeuwwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving (Pu-
blikaties van de faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, 32), Hilversum, 2000, pp. 24-25.
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zelf gebruikte term), in tegenstelling staande met  vertelling,  fabel,  mythe,  sage en  sprook-
je855. Dat zijn dan echter weer literaire termen. De term  verhaal lijkt dus wel geschikter,
maar  wordt  dan  weer  hoofdzakelijk  gebruikt  voor  fictie  (en  staat  qua  lengte  dan  weer
tegenover  roman en  novelle);  ook  verhaling komt niet goed, want dat is een verslag van
waargenomen of meegemaakte feiten en gebeurtenissen.

Een memorie kunnen we het ook niet noemen (hoewel de auteurs dat zelf al wel eens
deden), want dat is eerder een geschrift met een beschouwing of verhandeling over een be-
paald onderwerp856, ook zelf beleefd of zelf vernomen, maar dikwijls met de bedoeling om
een toestand te verdedigen of zichzelf te verrechtvaardigen; een soort getuigenis dus, maar
niet zelden met een zelfgekozen intentie. Het Nederlandse equivalent  gedenkschrift,  nor-
maal uitsluitend in 't meervoud te gebruiken857, werd door P. C. Hooft gebezigd ter vertaling
van memorie, deels in de betekenis van verslag, beknopt, zaakrijk opstel, deels in die van
lastbrief.  Memorie heeft trouwens ook al een meervoudige wettelijke betekenis858 én werd
uiteraard ook in de betekenis van geheugen/herinnering859 gebruikt.

Een tractaat is al zeker geen goede term, want dat genre wordt omschreven als een
verhandeling over een afgebakend onderwerp, meestal op het gebied van filosofie of religie
Het was de naam voor een min of meer uitvoerig geschrift, oudtijds soms tot de omvang van
een boek, en werd vaak in een titel gebezigd. Calish en Calish860 zagen er eerder – naast de
betekenis van verdrag, vergelijk, akte van overeenkomst – een kleine verhandeling in, een
kort opstel (inz. van zedelijken en godsdienstigen inhoud), een vliegend blaadje.

De term relaas wordt er ook voor gebruikt, in de zin dat hiervoor als definitie ook
geschiedenis en historie opgegeven wordt, naast verhaal, vertelling, mondeling verslag, be-

855 Cfr. HENDRIKS (J. V.), Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen, Tiel, 19085 (een werk dat ove-
rigens veel kritiek gekend heeft).

856 Aldus in BOOY (Engelina Petronella, DE),  Lexicon van Nederlandse archieftermen, 's-Gravenhage, 1983,
p. 36.

857 Gedenkschriften (uitsluitend in 't meervoud) is een woord dat we – analoog aan het Franse  mémoires –
kunnen gebruiken wanneer de auteur meerdere  merkwaardige gebeurtenissen of voorvallen, die hij zelf
bijgewoond heeft of waarbij hij zelf betrokken is geweest, voor zichzelf of voor anderen ter gedachtenis
optekent. Een terugblik op gebeurtenissen in 't meervoud dus, over een lange periode. Dit onderscheid
werd vroeger niet gemaakt, hoewel men wél het individuele karakter van deze geschriften erkende, alsook
het feit dat ze meer in bijzonderheden traden dan kronieken en motieven blootlegden; cfr. Algemeene Ne-
derlandsche encyclopedie voor den beschaafden stand. Woordenboek van kunst, wetenschap, nijverheid,
landbouw en handel. (…), dl. 10, Zutphen/Leiden, 1867, p. 84. We lazen vroeger allen op school Godfried
BOMANS' Memoires of gedenkschriften van Mr. P. Bas, Rotterdam, 1936 (van minister Pieter Bas vanaf de
derde druk van 1947).
De Munck gebruikte het in 1775 in zijn Gedenckschriften voor St.-Rumoldus, al was dat meer een syste-
matische geschiedschrijving, dan zijn eigen verhaal over het duizendjarig jubileum; zie MUNCK (Jozef Ja-
cob, DE), Gedenckschriften dienende tot Ophelderinge van het Leven, Lyden, Wonderheden ende Duysent-
iaerige Eer-bewysinge van den Heyligen Bisschop ende Martelaer Rumoldus, Apostel ende Patroon van
Mechelen; Waer door de Oudtheden, mede de Geestelycke en Wereldlycke Geschiedenissen der selve Stadt
verlicht, ende met veele Bewys-stucken vast-gesteld worden, Mechelen, 1777.

858 Vertoogschrift; geschrift waarin de feiten op juridische gronden worden beoordeeld; schriftelijke verhan-
deling van het standpunt van een der partijen in een procedure of antwoord op een voorziening; ook me-
morie van toelichting bij wetsontwerpen, decreten e.d.

859 Hoe men iemands gedachtegang, het raadplegen van zijn geheugen, niet mocht onderbreken, horen we in
1621 zo verwoorden: “Wat moeght ghy my alsoo invallen, ghy breeckt t' elckens my den begrijp van me-
morie: hout af ic moet ophouden.”; zie [AVONTROOT (Johannes Bartholomeus)],  Den Grovwel der Ver-
woestinghe, oft Grondich bericht ende ontdeckinghe, van de Gronden der Spaensche inquisitie. Tot waar-
schouwinghe van alle goede ende oprechte Nederlanders ende Evangelische Gheloofsghenoten, (...), 's-
Gravenhaghe, 1621, p. 156.

860 CALISCH (Isaac Marcus) en CALISCH (Nathan Salomon), Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal; be-
vattende: (...), Tiel, s.a. (1864), p. 1358.
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richt, betoog, boodschap, kennisgeving, mare, mededeling, naricht, story, tijding, verslag,
vertelsel. Niet zo eenduidig dus en dan kan het ook als strafrechtelijke term nog slaan op een
proces-verbaal van een opsporingsambtenaar (politiebeambte of andere). In 't algemeen kun-
nen we stellen dat dit woord teveel de beperkende betekenis heeft van een ambtelijke ver-
klaring, een officieel rapport (gemaakt in opdracht, over waargenomen gebeurtenissen of
bevindingen), naast een betoog of verslag dat ook mondeling kon zijn. Naast de nevenvorm
relaes (met dezelfde betekenis), bestonden in het Middelnederlands en Vroegnieuwneder-
lands de woorden relatie, relacie in de uit het Frans afkomstige betekenis ‘verslag’, ‘offici-
eel rapport’. De klassieke en middeleeuwse definitie van historiën was eveneens een verslag
door een ooggetuige, maar dan wel over een langer tijdsbestek van decennia, terwijl 'relaas'
in de zin van een verslag (of een verhaal dat bestemd is om gepubliceerd te worden) zich
slechts over een beperkt tijdsverloop uitstrekt.861

Ze noemden het zelf een chronycke, verhael, memorie, gedenckschriften, geschiede-
nisse, historie … maar er was voor ons maar één acceptabele term bij om die “histoire par-
tielle” te kunnen benoemen en klasseren.  Bonitas non est pessimis esse meliorem, schreef
Seneca de jongere. Horatius wist echter al dat “nemo sine vitiis nascitur” en dus moeten we
in gebreke blijven om een betere, originele en dus eenduidige term te verzinnen en het bij
histories houden, “sine praeiudicio melioris sententiae”. Anders gezegd, we blijven open
staan voor suggesties, onder het motto “nemo solus satis sapit”. En als deze inleiding daar-
door nog wat langer zou worden, dat men het dan maar aan onze leeftijd toeschrijve, de gro-
te Romeinse dichter Juvenalis gedenkend: “Nam si discedas, laqueo tenet ambitiosi / Con-
suetudo mali: tenet insanabile multos / Scribendi cacoèthes, et aegro in corde senescit.”862

Finis ecce laborum,
Hugo F. J. Verstrepen

861 Cfr. in PHILIPPA (Marlies), DEBRABANDERE (Frans), QUAK (Arend), SCHOONHEIM (Tanneke) en SIJS (Ni-
coline, VAN DER), Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, dl. 3 (Ke-R), Amsterdam, 2007.

862 Satura VII, v. 50-52.
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Gebruikte inventarissen en catalogi863

Bibliotheca ex omni facultate librorum quos reliquit reverendus Dominus Carolus Major,
Dum viveret  Ecclesiæ Metropolitanæ Sancti  Rumoldi  Mechliniæ Canonicus Zellariensis,
nec non Academiæ Erfordiensis Socius &c. Pars II, s.l.n.d. (Mechelen, 1767), pp. 317-658 +
[66] pp. auteursindex [SAM, M 1963 (a)].

Bibliothèque de feu le Docteur G. Van Doorslaer, de Malines. F. Miette - Libraire-expert - 8,
rue du Commerce - Bruxelles - Telephone : 11.7635. La vente publique aura lieu le Samedi
10  novembre  1945  à  2  heures  précises  Galerie  Themis,  13,  Boulevard  de  Waterloo,
Bruxelles. Par le Ministère de Maître De Coen, Huissier, 15, rue Ernest Allard, Bruxelles,
Brussel, s.a. (1945), 30 pp. [SAM, M 9364 (a) of M 5035 (a) of M 10462 (a)].

Bibliothèque de M. le Comte D'Hane de Steenhuyse et de Leeuwerghem, ancien intendant
du département de l'Escaut, Chambellan de S. M. le Roi des Pays-Bas, membre de la pre-
mière chambre des États Généraux et de l'Ordre Équestre de la Flandre Orientale, Cheva-
lier de l'Ordre Royal du Lion Belgique, etc. etc. Dont la vente aura lieu à Gand, par le mi-
nistère de F. VERHULST, directeur de ventes, en l'Hotel D'Hane, rue des Champs N° 53, le
Lundi 31 Juillet 1843 et jours suivants.  Imprimés.  -Manuscrits. - Estampes. - Musiques ,
Gent, s.a. (1843), XII-299 pp.

Bibliothèque de feu Monsieur R. Van Aerde, Archiviste de la ville de Malines, Brussel, 1945
[SAM, M 7638 (a) en M M 9365 (a)].

[BRASSEUR (Jan-Baptist)], Vente d'une riche et rare collection de manuscrits et livres impri-
més, Qui se fera par le ministère du Notaire DUPREZ au plus offrant, en monnaie décimale
& cinq centimes par Franc en sus, ( Lundi 1 Avril 1811. ) le matin à dix heures & l'après di -
ner à trois heures précises, Rue de l'Hopital N.° 455 Sect. 8. Sous la direction de J. B. COL-
LAERT. La description de cette belle Collection, ayant pour Titre :  Notice succinte d'une
Collection unique de Manuscrits inédits, rares & curieux [précieux], concernant l'Histoire
Belgique; Suivie d'une description Bibliographique de Livres imprimés, Parmi lesquels on
trouve  plusieurs  Morceaux  dignes  de  l'attention  des  Curieux. Rédigée  par  un  amateur,
s.l.n.d. (Brussel, 1811), [II]-237 pp.864

863 Alleen degene die verder in onze inventaris geciteerd worden. We keken nog veel meer verkoopscatalogi
na, enkele honderden (op het SAM - uit de Mechelse Erfgoedbibliotheek plus de nog niet gecatalogiseerde
uit de ingebonden verzameling verkoopscatalogi van De Bruyne – plus wat we konden vinden op het in-
ternet in PDF- e.a. digitale formaten), maar die bleken niet van nut te zijn voor deze inventaris (geen kro -
nieken e.d. te bevatten) en werden hooguit gebruikt voor en/of vermeld in de inleiding (§ “Roepzalen en
gezworen roepers”), waar we onmogelijk al deze titels konden gaan uitschrijven. Een bibliografie van die
catalogi hebben we nog niet (zoals in Antwerpen bijv. wel), maar we hoeven die eigenlijk niet meer op te
maken. Dat is wat voorbijgestreefd en er is nood aan een volledige digitale databank van deze catalogi die
alfabetisch en chronologisch, maar ook op het verkochte en op de verkoper sorteerbaar moet zijn en zodra
alle catalogi uit de Mechelse Erfgoedbibliotheek (inclusief die uit de verzameling De Bruyne die zelfs nog
niet gecatalogiseerd zijn) zullen opgenomen zijn in de on line toegankelijke A-net (het netwerk van een
twintigtal wetenschappelijke bibliotheken in de regio Antwerpen en Limburg; de  Short Title Catalogus
Vlaanderen. De bibliografie van het handgedrukte boek voor publicaties vóór 1801 heeft geen eigen web-
site www.stcv.be meer, maar linkt door naar https://anet.be/opac/stcvopac) catalogus, kan daar eenvoudig
met behulp van de juiste zoektermen zo'n lijst verkregen worden (bijv. “aplace: mechelen” zoekt naar pu-
blicaties over veilingen die plaatsvonden in Mechelen). Die correcte digitalisering van de bibliotheek is
echter een werkje van lange adem.

864 Antoine Nuewens' verzameling werd te Brussel verkocht in 1811. De gedrukte anonieme catalogus was
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Catalogue d'une belle Collection de Livres dans toutes sortes de Sciences delaissée par feu
Jean- Alexandre Van der Linden, Ecuïer, Avocat au Grand Conseil de S. M. l'Empereur &
Roi, Conseiller-Secretaire de la Ville & Province de Malines. Dont la Vente se fera publi-
quement, en Argent de Change, à Malines le 1. Juin 1785, & jours suivans, à 9 heures du
matin, & à 2 heures l'après-midi chez Jaques Vermeulen Crieur juré, dans la rue de Beffe-
ren. Les Catalogues se distribuent chez le susdit J. Vermeulen, moyennant deux Liards pour
les Pauvres, Mechelen, s.a. (1785), 44 pp. [SAM, M 10751/E (a), uit de catalogi-verzame-
ling De Bruyne].

Catalogue d'une belle collection de livres de feu Monsieur N. Verbercht, en son vivant Cha-
noine Régulier d'Hanswyck; Dont la vente publique se fera au domicile de BERN.-LOUIS
LAUREYS, aux Bailles de fer à Malines, jeudi 7 mai 1818, le matin à neuf heures et l'après-
midi à deux heures, en monnaie décimale et au comptant, avec augmentation de cinq cen-
times par franc.  Le Catalogue se distribue chez le susdit  Laureys, au prix d'un decime,
s.l.n.d. (Mechelen, 1818), 32 pp. [SAM, catalogi-verzameling de Bruyne]

Catalogue d'une belle collection de livres d'histoire, de jurisprudence et d'heraldique, pro-
venant de la bibliothèque de feu Monsieur le Baron Léopold du Vivier, président émérite du
Tribunal de première instance à Malines. Cette vente aura lieu le mardi 17 décembre et
mercredi 18 décembre 1878, à 9 heures du matin et à 1 heure de relevée, en la maison mor-
tuaire,  rue du Ruisseau,  1,  à  Malines.  Sous la  direction du sieur  Franckx-De Coninck,
Chaussée, Malines, s.l.n.d. (Mechelen, 1878), 62 pp. [SAM, M 2389 (a)].

Catalogue d'une belle collection de livres, de jurisprudence, d'histoire, de littérature et de
sciences et arts, délaissée par feu M. Hil. du Trieu de Terdonck, avocat, juge suppléant au
tribunal de première instance et ancien conseiller communal à Malines. Dont la vente pu-
blique aura lieu Mercredi 20 et Jeudi 21 Novembre 1867, à 9 heures du matin et à 2 heures
de relevée, en la mortuaire, rue de la Blanchisserie, N° 1, à Malines, par le ministère du no-
taire Slavon, de résidence en cette ville, Mechelen, 1867, 48 pp. [SAM, Catalogi-verzame-
ling De Bruyne].

Catalogue d'une belle Collection de Livres,  de Liturgie,  de Littérature,  d'Histoire,  Ascé-
tiques, la plupart illustrés, et d'Objets d'arts, consistant en porcelaine antique, Statuettes en
ivoire bois de buis et albâtre, Optiques, Scribans incrustés, Tableaux de différents maîtres,
et autres objets rares, délaissés par feu M. Horckmans, prêtre à Malines, Dont la vente se
fera Lundi 12 Septembre 1864, à 9 heures du matin et à 2 heures de relevée, en la salle de
ventes et sous la direction de PH. VAN BEVEREN, directeur de ventes, rue de la Chaussée,

opgesteld door E. H. J.-B. Brasseur, maar werd het onderwerp van kritiek; zie in de “Liminaires” van
[VOISIN (A.)],  Bibliotheca Hulthemiana (...), dl.6 (Manuscrits), Gent, 1837, p. XXX: “La collection de
Nuewens se vendit à vil prix. Eh! qu'y a-t-il d'étonnant? a cette époque, absorbés dans l'immense empire
français, nous n'avions plus de patrie, et à peine quelques personnes se rappelaint-elles que la Belgique
eut aussi son histoire: tous nos souvenirs nationaux étaïent pour ainsi dire éteints. / Le catalogue anony-
me de Nuewens est intitulé: Vente d'une riche et rare collection de manuscrits et livres imprimés. Bruxelles
(1811). in -8. Il fut rédigé par l'abbé Brasseur, avec une négligence impardonnable: les fautes typographi-
ques et les erreurs y fourmillent. / l'abbé Brasseur, ancien bibliothécaire du marquis d'Arconati, fit à cette
vente de nombreuses acquisitions de manuscrits intéressants, qui furent remis en vente publique en 1820,
année de sa mort.” Priester Jan Baptist Brasseur (1748-1819), een vriend des huizes, was eerst aalmoeze-
nier van het Rekenhof te Brussel en nadien bibliothecaris van markies Paul Marie Remy Arconati-Viscon-
ti, die korte tijd burgemeester van Brussel was.

.MHT, nr. 7 (april 2018), p. 174



HUGO VERSTREPEN

N° 19, à Malines. Les ouvrages pourront être examinés la veille de la vente. On pourra se
procurer le catalogue chez le susdit Directeur, Mechelen, s.a. (1864), 27 [SAM, Catalogi-
verzameling De Bruyne + M 2435/A (a)].

Catalogue d'une belle collection de livres, manuscrits, dessins, gravures et monnaies. Dé-
laissée par feu Mr CUYPERS, Amateur. Dont la vente se fera sous la direction de la veuve
PASSY sous la tour à Malines, le Lundi 10 Novembre 1851 à 9 heures du matin et à 2 heures
de relevée. Le Catalogue se distribuera au prix de 10 centimes, Mechelen, 1851, 15 (livres)
+ 7 (monnaies) pp. [SAM, M 6915 (a); uit catalogi-verzameling De Bruyne].

Catalogue d'une belle collection de livres, la plupart concernant la ville de Malines, délais-
sés par feu Monsieur Fr. Schellens, dont la vente publique aura lieu au domicile et sous la
direction du Sieur Van Beveren, directeur de ventes, rue de la chaussée, à Malines, Le Lundi
12 Janvier 1857, à 9 heures du matin, et à 2 heures de relevée, Mechelen, s.a. (1857), 20 pp.
[SAM, M 2629 (a)].

Catalogue d'une belle collection de livres provenant de feu M. Charles du Trieu de Ter-
donck, dont la vente aura lieu en sa mortuaire Quai au Sel, n° 3, à Malines, le Lundi 24
Juillet 1882, à 11 heures du matin, par le ministère des Notaires DE KEERSMAECKER et
VAN MELCKEBEKE à MALINES, Mechelen, 1882, 16 pp. [SAM, M 2123 (a) – uit catalo-
gi-verzameling De Bruyne].

Catalogue d'une belle collection de livres rares et curieuses en tout genre, Dont la Vente se
fera, en argent de Change & Comptant, le 28 & 29 Nivose, Mercredi 17 & Jeudi 18 Janvier
1798 (V. S.) dans la maison de Jacques Laureys aux Bailles de Fer à Malines; le matin à
neuf heures & les après-dinées à deux heures précises. On distribuera les Catalogues chez
Jacques Laureys aux Bailles de Fer, moyennant deux liards pour les Pauvres, Mechelen, s.a.
(1798), 42 pp. [SAM, M 7090/J (a)].

Catalogue d'une belle collection de livres, En toutes sortes de sciences, délaissés par feu
monsieur Jean-Baptiste Joffroy, En son vivant médecin très-renommé; Dont la vente pu-
blique se fera le mardi 17 octobre 1815, dans la maison mortuaire, située à Malines, rue
dite Persoons-Hoek, n° 498, Mechelen, (1815), 46 pp. [SAM M 2631 (a)]

Catalogue d'une belle collection de livres en toutes sortes de sciences. Entre lesquels se
trouvent plusieurs ouvrages estimés et recherchés, délaissés par feu monsieur Jean-Ignace
Le Clercq, docteur en médecine et président de la commission médicale de la ville de Ma-
lines, Mechelen, 1824 [SAM, M 5389 (a)].

Catalogue de la bibliothèque délaissée par Monsieur H. Dierickx-Beke, Archiviste-Biblio-
thécaire de la Ville de Malines, Antwerpen, 1934, 71 pp [SAM, M 5388 (a)].

Catalogue des collections de livres, antiquités et tableaux délaissés par feu M. l'abbé J.-A.
Van Ourshagen Archéologue à Schriek. La vente publique aura lieu les 16, 17, 18 [doorge-
haald en gewijzigd in 20], 19 [doorgehaald en gewijzigd in 21] Mai 1892 à 2 heures très
précises en la salle de ventes artistiques 32, Rue des Chevaliers, 32 Malines sous la direc-
tion de Henry CORDEMANS, Expert. Exposition : Dimanche 15 Mai, de 10 heures à midi
et de 2 à 5 heures, s.l.n.d. (Mechelen, 1892), 63 pp. [SAM, M 2411 (a) en in catalogi-verza-
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meling De Bruyne].

Catalogue d'une grande collection de livres rares et précieux, d'histoires, voyages, livres
illustrés, généalogies et  manuscrits,  en grande partie concernant Malines,  provenant de
Monsieur Vanden Eynde, bibliophile, ancien concierge du Tribunal de Malines; livres et
instruments de médecine, provenant d'un médecin défunt;  grande collection de livres de
Théologie, Liturgie, Sermonnaires etc., provenant de différents Curés, Vicaires et Professeur
(sic) défunts. La vente publique aura lieu le Lundi 21 Juillet 1884 et Mardi 22 Juillet, à 9
heures précises du matin et à 2 heures de relevée, à la salle de ventes et sous la direction de
F. De Blauw, Bailles de Fer, contre la Vieille Boucherie, à Malines, Mechelen, s.a. (1884),
80 pp. [SAM, M 2105 (a)].

Catalogue d'une grande partie de Livres de théologie, liturgie, sermonnaires, etc. provenant
de feu le Rev. Monsieur Kintschots, curé à Peuthy, et d' autres défunts, d'une belle Collec-
tion de Livres en tous genres, principalement sur l'Histoire de Malines, Manuscrits et Au-
thographes uniques et rares, Tableaux, belles Aquarelles d'après les Tableaux du Grand
Conseil, Gravures encadrés et en portefeuilles, Collection de Monnaies, Jetons et Sceaux,
provenant de feu M. Van den Eynde, amateur et dessinateur et d'autres défunts. La vente
aura lieu le Lundi 15 Juin 1885, à 9 heures précises du matin et à 2 heures de relevée, en la
salle de ventes et sous la direction de F. De Blauw, Bailles de Fer, à Malines, Mechelen, s.a.
(1885), 60 pp. [SAM, M 2107 (a) – naast dit ex. van kan. Van Caster is er ook M 6929 (a)
geweest, maar dat nr. was niet meer te vinden].

Catalogue des livres de la bibliothèque délaissée par feu Mr C. B. De Ridder, chanoine ho-
noraire du chapitre métropolitain, secrétaire et sous-archiviste de l'archevêché de Malines.
La vente aura lieu le 5, 6, 7, 8 et 9 février 1877 de 9 heures à midi et de 2 à 5 heures de re -
levée, rue de l'Ecoutète N° 5 à Malines, Mechelen, 1877, VII-218 pp. [SAM, M 1956 (a)].

Catalogue des livres de la bibliothèque de feu Monsieur Gaspar-François-Joseph du Trieu,
ci-devant chanoine gradué noble de l'ancien Chapitre Métropolitain de Malines; Dont la
vente publique aura lieu à Malines dans la maison mortuaire, rue de l'Écoutette, sect. E, n.°
308, le 19 Mars 1832, et jours suivans, le matin à neuf et l'après-midi à deux heures, sous la
direction  de  Mr J.  B.  RYMENANS,  Rédacteur  du  Catalogue,  Mechelen,  1832,  153  pp.
[SAM, M 2431 (a) en ex. in catalogi-verzameling De Bruyne].

Catalogue des livres de la bibliothèque de feu monsieur Gaspard-Joseph de Servais; Dont
la vente se fera en argent de change de Brabant, et cinq pour cent au-dessus du prix, dans
la maisons des Messieurs DU TRIEU, rue de l'Ecoutette, sect. E, N° 308, à Malines, le 3 Oc-
tobre 1808 et jours suivans, le matin à neuf heures et l'après-midi à deux heures, Mechelen,
1808, XIV-440 pp. [SAM, M 1953 (a)].

Catalogue des livres de la bibliothèque de feu Monsieur Guilleaume-François Verhoeven;
Contenant un grand nombre d'éditions originales et primitives , d'ouvrages rares et recher-
chés , ainsi que de pièces fugitives sur l'histoire de ces pays , dont la vente publique se fera
lundi premier Octobre 1810, et jours suivons , le matin à neuf heures et l'après-midi à 2
heures , dans la maison mortuaire à Malines , aux bailles de fer , sect. A, N°. 331 , occupée
par PHIL. JAQ. DE LADDERSOUS, marchand, chez qui le Catalogue se distribue au prix d'un
escalin, ou 63 centimes, Mechelen, s.a. (1810), [II]-270-[1] pp. [SAM, M 1954 (a) en in
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catalogi-verzameling De Bruyne M 9159 (a)].

Catalogue des livres de la bibliothèque délaissée par feu le rev. Mr Jean Schæffer, chanoine
titulaire du chapitre métropolitain et archiviste de l'archevêché, Mechelen, 1878, 70 folia
[SAM, M 1962 (a), ex. in Erfgoedbibliotheek en een 2de met zelfde nr. in catalogi-verza-
meling De Bruyne].

Catalogue des Livres de la Bibliothèque de feu messire Gabriel-Charles-Joseph Del Mar-
mol, Rédigé & mis en ordre par Jos. ERMENS, Imprimeur-Libraire. La Vente de cette Biblio-
théque commencera Vendredi le 1 Octobre 1784, à 9 heures du matin & à deux heures
après-midi, à la Maison mortuaire, derriere l'Eglise de Finis-Terræ, à Bruxelles, sous la di-
rection du même Imprimeur, Brussel, s.a. (1784), XIII-383 pp. 

Catalogue des livres des bibliothèques de feu Messieurs J.-B.-J. Verhaghen, En son vivant
Président du Tribunal de première Instance de l'Arrondissement de Malines; et F.-D. Van
Velsen, et autres défunts; Contenant un grand nombre d'Ouvrages curieux en tous genres :
Dont la Vente publique se fera en Argent de Change Mardi 21 Avril 1807 et jours suivans à
neuf heures du matin et à deux heures après midi chez BERN.-LOUIS LAUREYS, aux Bailles de
fer à Malines; ou les Catalogues se distribuent moyennant un Sol, Mechelen, s.a. (1807), 96
pp. [SAM, M 10490 (a)].

Catalogue des livres de la bibliotheque de feu Monsieur Alexandre-Joseph-François-Ghis-
lain de Respani; contenant un grand nombre d'ouvrages rares & curieux en tous genres,
dont la vente publique se fera en argent de change, lundi 26 vendémiaire an XI (18 octobre
1802) & jours suivans, à neuf heures du matin & à deux heures après-midi, dans la maison
de J.B. van den Heuvel, marché aux cuirs. Les catalogues se distribuent chez P. J. Hanicq,
imprimeur - libraire au bailles de Fer à Malines, Mechelen, s.a. (1802), 214 pp. [SAM, M
7049/A (a)].

Catalogue des livres de la bibliothèque de feu monsieur P. A. J. [op p. 1: Pierre - André -
Joseph] Pierets de Croonenburgh, chevalier de la légion d'honneur etc., Dont la vente pu-
blique aura lieu à Malines, à la maison du défunt, rue du Brul, Son D N° 569, le Lundi, 25
Juin 1838, et jours suivants, de 9 heures du matin jusqu'à midi, et de 2 heures de relevée,
jusqu'à 6 heures du soir. Prix de ce catalogue 50 centimes au profit de l'Hospital des Incu-
rables à Malines, Mechelen, s.a. (1838), 135 pp. + 8 pp. Supplément + 3 x 1 ongenummerde
pagina Supplément [SAM, M 2616/A (a) + in catalogi-verzameling De Bruyne].

Catalogue de livres, Dont la vente publique se fera le 24 juin 1816 et jour suivant, à 9
heures du matin et à deux heures de relevée, en argent décimal et cinq pour cent en sus, en
la maison d'ANDRÉ DE KAA, rue d'Anvers, N.° 234, à Malines, où les catalogues se distri-
buent moyennant 5 centimes. L'on commencera par le N.° premier, s.l. (Mechelen), 1816, 21
pp. [SAM, Catalogi-verzameling De Bruyne].

Catalogue  de  livres  de  droit  canon,  histoire,  livres  à  gravures,  théologie,  littérature  et
autres, ainsi que trois bibliothèques provenant de feu les Rév. Mrs. VAN GAMEREN, Cha-
noine titulaire et Docteur en Droit Canon, VAN BULCK, Curé-doyen de Heyst-op-den-Berg,
VAN DEN EYNDE, Curé à Everberg, et d'autres défunts. La vente publique aura lieu le
JEUDI 23 et VENDREDI 24 AVRIL 1891, à 9 heures précises du matin et à 2 heures de re-
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levée, en la Salle de Ventes et sous la direction de F. DE BLAUW, Bailles de Fer, à Malines ,
Mechelen, s.a. (1891), 79 pp. [SAM, M 5144 (a)].

Catalogue  des  Livres  &  Gravures  délaissés  par  feu  Monsieur  J.-  J.  Van  Hoey  Artiste
peintre. La vente publique aura lieu le Lundi 4 et Mardi 5 Avril à 2 heures très précises en
la salle de ventes artistiques 32, Rue des Chevaliers, 32 Malines, s.l. (Mechelen), 1892, 46
pp. [SAM, M 2428 (a)].

Catalogue des Livres, Manuscrits, Dessins et Gravures formant la bibliothèque de feu M.
Fr. Ed. Delafaille, Ancien-Directeur du Mont de Piété. La vente aura lieu Jeudi 11 juillet
1901, à 2 heures précises, par le ministère de M. l'huissier DRIESQUE, sous la direction et
dans la Salle de Ventes de Philippe VAN DEN AVOND, Bailles de Fer, 20, à Malines. (...) ,
Mechelen, s.a. (1901), 48 pp. [SAM, M 2400 (a)].

Catalogue des livres et manuscrits de la bibliothèque de feu monsieur de Crane d'Heysse-
laer865, Mechelen, 1859 [SAM, M 1955 (a)].

Catalogue de livres et manuscrits, de la bibliothèque de feu Mr le Baron Ch. du Trieu de
Terdonck, sénateur, président de la Commission d'agriculture de la province d'Anvers, etc.
Dont la vente publique aura lieu à Malines, dans la maison mortuaire, rue de la Blanchisse-
rie, N° 2, le Lundi 30 Juin 1862 et jour suivant, le matin à 9 heures, et l'après-midi à 2 ½
heures, par le ministère du Notaire De keersmaecker, Mechelen, 1862, 36 pp. [SAM, M
2413 (a) en catalogi-verzameling De Bruyne].

Catalogue de Livres et Manuscrits rares et précieux, ayant formé la Bibliothèque de feu M.
Rymenams, en son vivant amateur distingué à Malines. Dont la Vente aura lieu à Gand le 6
Juin et jours suivants, le matin à 9 heures et l'après-diner à 2 heures, en la Salle de Saint-
Georges, rue Haute-Porte, par Ferd. Verhulst, Gent, 1842, [III]-494 pp. [SAM, M 1911 (a)]

Catalogue de la remarquable Collection de Livres, Manuscrits, Autographes, Dessins, Gra-
vures,  Aquarelles,  Tableaux,  Médailles et  Objets  d'Art  délaissés par feu M. Auguste  De
Bruyne en son vivant Bibliophile à Malines. La vente aura lieu en la mortuaire, 32, Longue
Rue des Chevaliers, les 12, 13, 14, 16, 19, 20 & 21 Mai 1890, à 2 heures de relevée , s.l.n.d.
(Mechelen, 1890), 217 pp. [SAM, M 4408 (b), ex. in de Erfgoedbibliotheek en 1 in de cata-
logi-verzameling De Bruyne].

Catalogue d'une très-belle Collection de Livres, en toutes sortes de classes et bien condi-
tionnes; Dont la vente se fera (en argent de Change , le sol au florin et au comptant) le 15
Germinal an 10, Lundi 5 Avril 1802, v. s. et jours suivants, à 9 heures du matin et à 2 heures
de l'après-midi , à la maison de la veuve DE CUYPERS de Rymenam866, Rampart Cisalpin
ci - devant des Moines, section 3 N°. 1267; lesdits Livres ayant composé la bibliotheque de
ce dernier. Après les Livres on vendra les Tableaux de l'ecole des meillieurs maitres tels que
Rubens , Van Dyck , &c. Apres les tableaux suivront les Estampes et desseins par les plus
celèbres graveurs tels que Bolswert, Pontius, Witdouk, de Jode, &c. Après les Estampes on
vendra les figures et bas-reliefs, en bronze , ivoire , marbre et nacre de perles, les objets de

865 De op 09/10/1857 te Mechelen overleden Charles Joseph Antoine Jean (aangegeven door zijn buren, de
kunstschilders vader en zoon Van den Eynde), gewezen burgemeester van Aartselaar (1843-1848).

866 Het gaat om graaf Frans Cornelis de Cuypers de Rymenam (1731-1798), woonachtig te Brussel, toen in
het bezit van een overgeërfde collectie boeken en ’curiosa’.
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physique , medailles très rares et très-bien conservées et en grande quantité : ces ventes se-
ront annoncées par des Catalogues separés, Brussel, 1802 [SAM, M 1905/A (a)].

Catalogus librorum in omni classe scientiarum Quos reliquit reverendus admodum dominus
Gerardus Dominicus de Azevedo-Coutinho-y-Bernal  (In vita) canonicus & præpositus ec-
clesiæ  parochialis  & collegiatæ  Divæ Virginis trans-Dilianæ.  Quorum auctio  habebitur
Mechliniæ in Ædibus Mortuariis pecuniâ Cambiali Die 20. Junii 1782 & sequenti, horâ no-
nâ ante & secundâ post meridiem. Catalogi distribuuntur apud Jacobum Vermeulen in Pla-
tea vulgo Beffe - straet pretio 1. assis, Mechelen, s.a. (1782), 70 pp. [SAM, M 10751/C (a),
uit  catalogi-verzameling De Bruyne].

Compte rendu des séances de la Commission Royale d'Histoire ou recueil de ses bulletins.
Tome Ier (4 aout 1834. – 5 aout 1837.), Brussel, 1837, X-385 pp.

Description bibliographique de la  bibliothèque de Joseph Ermens,  imprimeur-libraire à
Bruxelles, vol. 2, dl. 2, s.l.n.d. (Brussel, 1805), = pp. 545-814.

DIERICKX (Henri),  Verslag over het Stadsarchief. Geschiedkundig Archief - Bestuurlijk Ar-
chief - Hedendaagse Maatschappelijke Archieven - Oorlogsarchieven. Dienstjaar 1923, Me-
chelen, 1925 [SAM, M 6268/II (a)].

DOREN (Pieter Jozef, VAN),  Inventaire des archives de la ville de Malines, Tome sixième
(Affaires civiles – Affaires ecclésiastiques), Mechelen, 1876, 388 pp.

GAUDEFROY (L.  F. A.)  (red.),  Description bibliographique d'une très-belle collection de
livres rares et curieux, provenant de la bibliothèque de Melle la Comtesse d'Yve – Catalogue
des livres rares et curieux, provenant de la bibliothèque de Melle la Comtesse d'Yve, dl. 1,
Brussel, 1819, [III]-XIX-561 pp.

GHEYN (VAN DEN, Joseph),  Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Bel-
gique. Tome huitième. Histoire de Belgique (histoire particulière) : Anvers et Brabant, Brus-
sel, 1908, X-524 pp.

HERMANS (Victor), Inventaire des archives de la ville de Malines, Tome huitième. Inventaris
der registers en rollen, Mechelen, 1894, XVI-456 pp.

ID., Catalogue méthodique de la bibliothèque de Malines, Mechelen, 1881, 532 pp.

Instruments de musique, provenant de la fabrique renommée de J.-J.-A. Tuerlinckx à Ma-
lines.  Belles collections de musique,  livres,  minéraux,  coquillages,  fossiles,  etc.  Dont la
vente publique se fera par le ministère du notaire Van Melckebeke à Malines, en la mor-
tuaire de Monsieur C.-J.-J. Tuerlinckx-Dochez, rue des Beggards en la dite ville, à 9 heures
du matin et 2 heures de relevée, savoir : Mardi 6 mai : Instruments. Mercredi 7 mai : Col-
lection de musique. Mardi 13 mai et jours suivants : Collection de livres. Lundi 26 mai et
jours suivants : Minéraux, Coquillages, Fossiles, etc. N° 3. Catalogue des Livres, Mechelen,
s.a. (1856), 49 pp. [SAM, M 2437/C (a)].

Inventaris van de archieven betreffende de stad Mechelen (deelinventaris van Inventaris van
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het archief in bewaring gegeven door het Rijksarchief Antwerpen aan het Stadsarchief Me-
chelen, s.l.n.d. [inbewaargeving 1993].

Libri  ex  omni  facultate,  quos  reliquit  Reverendus  admodùm  ac  Amplissimus  Dominus
Guilielmus  Josephus  Van  Meldert,  Ecclesiæ  Metropolitanæ  S.  Rumoldi  Mechliniaæ
Canonicus  Graduatus  Archipresbyter  &  Scholaster,  Quorum  Auctio  publica  habebitur
Mechliniæ in ædibus mortuariis Die 6. Aprilis & sequentibus Horâ nonâ ante, & secundâ
post meridiem Pecunâ Cambiali, Mechelen, 1780, 150-[I] pp. [SAM, M 2663 (a)].

Librorum catalogus bibliothecæ selectæ R.di AD.m Domini Cornelii Van Gestel dum viveret,
Canonici Ecclesiæ Collegiatæ B. MARIÆ Virginis trans Diliam Mechliniæ. Quorum Auctio
habebitur in Ædibus ejus Mortuariis sitis in Plateâ (vulgo dicta) Onse Lieve Vrouwe straet,
die I.a Aprilis & seqq., s.l. (Mechelen), 1748, 40 pp. [SAM, M 2673 (a), plus M 10751/B (a)
in catalogi-verzameling De Bruyne].

[MARCHAL (François  Joseph  Ferdinand)],  Catalogue  des  manuscrits  de  la  Bibliothèque
Royale des Ducs de Bourgogne. Tome premier. Résumé historique. Inventaire. N° 1 – 18000,
Brussel/Leipzig, 1840, CCCII-360 pp. (hierin uitvoerige “Notice sur l'histoire et le catalo-
gue de la Bibliothèque des Ducs de Bourgogne”).

ID., Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale des Ducs de Bourgogne, vol. 3, dl.
2, Brussel/Leipzig, 1842, 442 pp.

ID., Inventaire des manuscrits de l'ancienne Bibliothèque Royale des Ducs de Bourgogne, .
N° 1-18000, Brussel/Leipzig, 1840, XIX-360 pp. (= Catalogue (…) N° 1 – 18000, maar in
deze uitgave slechts XIX pp. “Notice sur la rédaction du catalogue”).

ID., Répertoire onomastique des manuscrits formant la deuxième section de la Bibliothèque
royale de Belgique (Ancienne Bibliothèque de Bourgogne). Première partie (ouvrages dont
les auteurs sont connus), Brussel, 1857, V-73 pp.

PINCHART (Alexandre), Catalogue  de  la  bibliothèque  de  M.  F.-V.  Goethals,  ancien
bibliothécaire de la ville de Bruxelles. Manuscrits, Brussel, 1878, 467-[I] pp.867

Pour cause de départ. Catalogue d'une très belle et riche Collection de Livres et Manu-
scrits, consistant principalement en Ouvrages d'Agriculture, Jurisprudence, Belles-Lettres,
Livres à gravures, Documents parlementaires, etc. provenant de la Bibliothèque de Mr Ar-
mand De Perceval. Dont la vente aura lieu en son Hôtel, rue de Stassart, N° 18, à Malines,
le Mardi 22 Février 1859 et jours suivants, de 9 heures du matin à midi, et de 2 à 5 heures
de relevée, par le ministère du Notaire Slavon, Mechelen, 1859, 70 pp. [SAM, Catalogi-ver-
zameling De Bruyne en M 2397/A + B (a)].

PRETER (Frans, DE) (m.m.v. Karel MANNAERTS),  Inventaris van het archief van de H. Pe-
trus- en Pauluskerk te Mechelen tot en met 1960, Mechelen, 1995, IX-372 pp.

867 Het gaat om de jonkheer Félix Victor Goethals, ° Gent 04/06/1799 – † Brussel 10/05/1872). Deel 1 (Cata-
logue de la bibliothèque de M. F.-V. Goethals, ancien bibliothécaire de la ville de Bruxelles. Livres , Brus-
sel, 1876, VII-247 pp.) bevatte alleen zijn boeken (pp. 72-73: Malines). Deel 2 bevatte 2335 manuscripten!
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RUELENS (Charles Louis) (notice in dl. 1), Catalogue des livres et manuscrits formant la bi-
bliothéque de feu M. J. B. Th. de Jonghe, dl.  2:  Prolégomènes historiques. Histoire des
Pays-Bas, Brussel, 1861, XII- 459 pp.

Studiën van de Heeren Notarissen A. Cols, Willem Tell straat, 3, Antwerpen en Ed. Del-
vaulx, te Mechelen. Catalogus der openbare verkooping der boekenverzameling voortko-
mende van wijlen den Eerw. Heer Kan. G. van Caster en den Eerw. H. De Ryck, welke zal
plaats hebben, op Dinsdag 15 Oktober 1918, en drie volgende dagen, telkens om 3 ½ uren
's namiddags in de Zaal Hosdez, Lange Gasthuisstraat, 30 Antwerpen (...) - Catalogue de la
vente publique (...), Brussel, s.a. (1918), 60 pp. [SAM, M 2438 (a)].

VERBEEMEN (Jozef),  De vroegste geschiedenis van Mechelen.  De waarde van de oudste
Mechelse kronieken voor de vroegste geschiedenis der stad in het licht van de andere be-
staande bronnen  in Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore, jg. 16 (1953), XLI-162 pp.

Ville d'Anvers. Étude de Me J. Caals, 8, rue Stéphanie à Anvers / Vente publique / antiquités
- folklore - gravures / iconographie de Malines / livres anciens et modernes / histoire de
Malines - auteurs et éditions malinois / beaux-arts - histoire - folklore - littérature / dépen-
dant dela succession de Mons. Aug. De Rees / Conservateur du Musée Communal de Ma-
lines / les lundi 7 et mardi 8 octobre 1946 à 14,30 heures en la salle Van Herck, 57, rue Leo-
pold / Experts: Ch. Van Herck & fils, 57, rue Leopold, s.l. (Antwerpen), 1946 (N° 1), 20 pp.
[SAM, M 3488 (a)].

Ville de Malines. Catalogue d'une belle collection de livres de Théologie, d'Histoire, de Lit-
térature, de Philosophie, de livres manuscrits et d' albums à gravures, provenant de feu M.
Ferdinand de Crane chanoine honoraire du chapitre métropolitain de St. Rombaut, Meche-
len. Dont la vente publique aura lieu par le ministère de M. Van Melckebeke, notaire à Ma-
lines, en la mortuaire, rue de l'Empereur, N° 40, le Mardi 12 Aoùt 1879, à 10 heures pré-
cises du matin, Mechelen, 1879, 14 pp. [SAM, M 2113 (a)]

[VOISIN (Auguste)],  Bibliotheca  Hulthemania  ou  Catalogue  Méthodique  de  la  riche  et
précieuse collection de livres et des manuscrits délaissés par M. Ch. Van Hulthem, (…), dl.
4, Gent, 1836, 533-[6] pp.

ID., Bibliotheca Hulthemania ou Catalogue Méthodique de la riche et précieuse collection
de livres et  de manuscrits  délaissés par M. Ch. Van Hulthem, (…). Vol.  VI. Manuscrits ,
Gent, 1837, LVI-323 pp. (pp. 217-220: “Histoire de Malines”).

Archief- en bibliotheekafkortingen  :
AAM: Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen
AR : Algemeen Rijksarchief (Brussel)
KBR : Kon. Bibliotheek van België (Brussel) = Albertina of Albert I
RAA : Rijksarchief Antwerpen
SAM : Stadsarchief Mechelen
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I. Mechelse kronieken en jaarboeken

A. Oud Regime

1. Algemene geschiedenis

1.1.  Exemplaren  van  de  A-kroniek  868   (late  15de  eeuw,  Jan  De  
Wilde)

1 titel: Die cronike van dat scoone ende heerlijke Land ende Stadt van Mechelen
plaatsnummer: EE VI 1
concordantie: geen
herkomst: onbekend (al in inventaris 8 van 1894 en in 1881 al in HERMANS (V.), Ca-
talogue méthodique (…), p. 188, nr. 1857)
auteur: Jan De Wilde, verder gezet door Jan Van Hanswijck en Gerardus Bernaerts869

periode: 618-1581 (eerst tot 1477, continuatie 1477-1510, bewerkingen en aanvullin-
gen tot 1581 door de 2de continuator)870

datering: ten laatste in 1500 tot stand gekomen en verder gezet tot ± 1560 door de
1ste en in de jaren 1570-'80 (ten laatste 1583) door de 2de continuator
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf; met voorschrift “ghemeten met mijn stappen Anno 1542 na
dat Merten van Rossem ghepassert was” (hij kwam tot een diameter van 2026 9/11
stappen en een oppervlakte van 3.225.435 5/22 stappen)
delen: 1 band in octavo (20,5 x 14,5 cm), 76 folia, papier in perkamenten kaft

2 titel: Aude Cornijcke (sic) van de memorabelste geschiedenissen des Nederlans ende
principalijck van de Provincie van Mechelen.
plaatsnummer: EE XXXVII 1
concordantie: geen
herkomst: eigendom van A. De Bruyne871, van hem gekocht door kan. Schœffer op
06/10/1876; op de verkoop van de bibliotheek van kan. Schœffer872 gekocht door een
Scheppers [voor 30 Bfr. volgens de notitie achteraan het register, voor 22 Bfr. vol-
gens de in een verkoopscatalogus bijgeschreven prijzen en namen] (zie  Catalogue
des livres de la bibliothèque délaissée par feu le rev. Mr Jean Schæffer, (…),  nr.
1344), daarna in 't bezit gekomen van R. Van Aerde (1920? – de nota achteraan is

868 Op de veiling Van Aerde in 1945 werd nog een exemplaar aangeboden, maar niet door het SAM aange-
kocht, zie Bibliothèque de feu (…), p. 19: “MANUSCRIT : MALINES. Description de la ville de Malines. -
Kronijk van Tongeren; 2 manuscrits in-folio des 18e et 19e siècles.” –  bijgeschreven prijs: 280 [Bfr.]. Al-
licht was dit de kopie in quarto van rond 1850 die in 1934 verkocht werd uit de nalatenschap van H. Die-
rickx-Beke, nr. 1209 (zie Bibliothèque (…), p. 50).

869 Cfr. CAERS (B.), Vertekend verleden. (…), passim.
870 Onze andere exemplaren gaan maar tot 1530. J.-B. BRASSEUR noteerde er een tot 1574 (wat ook wel niet

toevallig de einddatum zal geweest zijn van sommige exemplaren van de kroniek door D. Fr. Cuypers) in
Vente d'une riche et rare collection de manuscrits et livres imprimés, (…), s.l.n.d. (Brussel, 1811), p. 44:
“371  Chronycke van Mechelen sedert 't jaer 593 tot 1574, waer van het origineel berust by de Canoniken
regulieren tot Tongeren. MS. moderne de 71 pages in-folio d. r.”

871 Auguste Antoine Eduard De Bruyne (1813-1889), bibliofiel.  Zie het grootste deel van CLERCQ (L., DE),
Les De Bruyne (…), pp. 137-183.

872 Kanunnik Jan Schœffer, zoon van Henri en Dymphne Schuermans, ° Antwerpen 14/09/1804 – † Mechelen
03/06/1877 (Burgerlijke Stand Mechelen, begrafenisakte 1877/493).
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onduidelijk: “19 Oct 1920 V. d. Avon 26.00 + 10% y compris Kronyk van Steylaert”;
die titel is al zeker verkeerd), want volgens een nota vooraan op diens boekenveiling
(† 1944) aangekocht door 't SAM (veiling nr. 170; zie Bibliothèque de feu Monsieur
R. Van Aerde, Archiviste de la ville de Malines, Brussel, 1945, p. 11: “170. Chronyke
van Mechelen. – Numismatio notitiën. – Antwerpsch Chronykje. 3 volumes in-8°, rel.
fatiguée.  Les 2 premiers ouvrages sont manuscrits.  Recherchés.” – bijgeschreven
prijs: 110 [Bfr.] voor de drie)
auteur: onbekende kopiist (origineel door [Jan De Wilde])
periode: 641-1530 (van St.-Amandus e.v. [St.-Lambertus, St.-Rombout en St.-Liber-
tus] tot 1477 + 2 pp. over de dood van Filips de Schone in 1506 en zijn uitvaart in
1507 en van zijn zuster Margaretha van Oostenrijk in 1530)
datering: achttiende of vroeg-negentiende-eeuwse kopie
taal: Nederlands
beschrijving: cfr. infra nr. 4. Volgens kan. J. Schœffer en pater Jan Voets, bibliothe-
caris van de Norbertijnenabdij (reguliere kanunniken) van Tongeren, was zijn ex.
een letterlijke kopie van de zgn. “cronique dite de Malines des Chanoines de Ton-
gres” uit hun bibliotheek (Chronicon vel historia Mechliniensis ex bibliotheca Tun-
grensi, et de novo descripta in originali per Petrum de Hautpré anno Domini 1710).
delen: 1 klein register in octavo (18,5 x 15,5 cm), 179 pp., papier in halve band met
perkamenten rug

3 titel: Chronicon Mechliniense.
plaatsnummer: V 179
concordantie: F 29
herkomst: rechtstreeks voor het SAM gemaakte kopie tijdens WO I (zie het lijstje in
de inleiding)
auteur: kopiist [De Vylder] (origineel door [Jan de Wilde]); recente kopiist onbekend
periode: 641-1530 (St.-Amandus-1477 + overlijdens 1506 en 1530 + extra 1492 en
1507)
datering: tijdens WO I gemaakte [staat er niet bij!] kopie van handschrift Koninklij-
ke Bibliotheek Brussel nr. 5453 (oud nr. 13733, Histoire de Malines en flamand, ze-
ventiende-eeuws geschrift, met ex libris van Le Candèle [Karel Pieter Jozef, 1761-
1830 (in 1816 baron van Gijzegem gecreëerd, wat hij zou geweigerd hebben)873 –
diens verzameling handschriften werd na zijn dood verworven door de Kon. Biblio-
theek874 (ze werden in 1837 gekocht van juffrouw Le Candèle de Ghyseghem875)]
(zie ook V 210). Volgens MARCHAL, Catalogue..., T. 3, 2e partie, p. 209) was de au-
teur (kopiist) De Vylder876; Van den Gheyn sprak daar niet van877.
taal: Nederlands
beschrijving:  op fol.  69r°  van het  origineel  de  nota:  “Correspondet  ad  originale

873 Zie Candele  in  STEIN D'ALTENSTEIN (Isidore, DE), Annuaire de la noblesse de Belgique, 12de jaar, Brus-
sel, 1858, pp. 58-69.

874 Zie DESCHAMPS (J.),  Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken.  Ten-
toonstelling ter  gelegenheid van  het  honderdjarig bestaan van de  Koninklijke  Zuidnederlandse  Maat-
schappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis – Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-
24 dec. 1970 (overdruk uit Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en
Letterkunde en Geschiedenis, 24 (1970), eeuwfeestuitgave), Leiden, 19722, pp. 6 en 12.

875 Voor zijn bibliotheek, zie  Catalogue de livres faisant partie de la bibliothèque de monsieur le baron Le
Candele de Ghyseghem, Gent, 1838; de Mechelse kronieken staan hier niet meer in.

876 Zie de voetnoten bij V 235.
877 GHEYN (VAN DEN), Catalogue des manuscrits …, dl. 8, p. 1188.
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quod habetur in bibliotheca canonicorum regularium Tungris.  Vidi et revidi. Joan-
nes Voets canonicus regularis ibidem Bibliothecarius.”;  op fol. 69v° een Latijnse
brief van Jan Voets (de originele volgens Van den Gheyn)
delen: 1 register in quarto (33,5 x 20,5 cm), 135 pp., papier in halve band met perka-
menten rug

4 titel: Chronicon Mechliniense
plaatsnummer: EE I 1
concordantie: lang verkeerd geklasseerd geweest als het onbestaand nr. EE Serie VII
nr. 2
herkomst: onbekend (al in inventaris 8 van 1894)
auteur: onbekende kopiist (origineel door [Jan De Wilde])
periode: 641-1530
datering: vroeg-negentiende-eeuwse kopie van oudere kopieën (origineel eerste helft
zestiende eeuw)
taal: Nederlands
beschrijving: Het origineel wordt niet genoemd, maar de veronderstelling was dat dit
nr. 737 uit de Bibliotheca Hulthemania878 was (Chronicon vel historia Mechliniensis,
ex bibliothecâ Tungrensi, et de novo descripta ex originali per Petrum de Hautpré)
was, later door Marchal het nr. 17202 gegeven in de manuscripten van de Kon. Bi-
bliotheek  van  de  hertogen  van Bourgondië879 en  uiteindelijk  door  pater  van  den
Gheyn880 het nr. 5454 in de handschriften van de KBR toebedeeld881. Het zal door
Karel Van Hulthem aangekocht geweest zijn uit de boekenverkoop van de gravin
d'Yve (Description, p. 344, nr. 5272). Dit was het eerste deel in de zgn. kroniek HD-
VDN (tweede helft achttiende eeuw), die buiten de Chronicon ook de kroniek van C.
Van Gestel bevat en H. D. Van den Nieuwenhuysens voortzetting ervan tot 1777.
Wél staat bij onze kopie op een etiket op het kaft “de Hautpré. Cronicon Mechli-
niense.” en schreef de kopiist achteraan de vermelding om voor het vervolg de kro-

878 Bibliotheca Hulthemania ou Catalogue Méthodique (...), dl. 6, Gent, 1837, p. 217 (“copie moderne … 74
pages”; ook in dit volume: de kroniek 1500-1717 door Van Gestel en het vervolg 1743-1777 door H. D.
Van den Nieuwenhuysen);  MARCHAL,  Catalogue (…), T. 3, 2e partie, p. 209 (wat verder, op p. 210, be-
schrijft hij de rest van Bibl. Hulth. nr. 737, als nrs. 17203 [met het vervolg door Van Gestel] en 17204 [het
vervolg door Van den Nieuwenhuysen]).

879 MARCHAL, Catalogue …, T. 3, 2e partie, p. (661)-209.
880 GHEYN (VAN DEN),  Catalogue des manuscrits …, dl. 8, p. 118. Nr. 5454 is eigenlijk oud nr. 17202-04,

want het register bevat dus nog twee andere kronieken. 
881 Cfr. ook het achttiende-eeuws hs. “Chronicon vel Historia Mechliniensis ex Bibliotheca Tungrensi et de

novo descripta ex originali per Petrum de Hautpré, anno Domini 1710” in het AAM. Deze kopiist werd in
St.-Pieterskerk begraven († 30/11/1735, 66 jaar oud). Hij was procureur in de Grote Raad, opper-proviseur
van het Broederschap van de Zoete Naam Jezus, proviseur van 't Venerabel en kerkmeester (zie  EYNDE

(R., VAN DEN), Op. cit., dl.1, p. 304). Kan. De Ridder had er ook een kopie van (“Chronicon vel historia
Mechliniensis de Bibliothaca Tongrensi missa et de nostra desumpta ex originali per Petrum de Hautpré
anno Domini 1710”), in de helft van de zeventiende eeuw gezonden aan kapitteldeken de Wachtendonc,
maar het is ons niet bekend wie dat aankocht (zie Catalogue des livres de la bibliothèque délaissée par feu
Mr C. B. De Ridder (…), Mechelen, 1877, p. 2, nr. 4: “Chronicon vel historia Mechliniensis de Bibliothe-
ca Tongrensi missa et de nostra desumpta ex originali per Petrum de Hautpré anno Domini 1710. Un vo-
lume ms. in-4° de 236 pages, cartonné très-bien conservé. / Il existe très peu d'exemplaires de cette pré -
cieuse chronique. - Ce manuscrit, copié sur celui de 1630 du chanoine J. Voets, a été transcrit par Pierre
de Hautpré qui en certifie la conformité avec l'original. - Comme il conste par la lettre d'envoi insérée
dans le manuscrit, la copie a été transmise à une personne notable de Malines qui ne peur être que le
doyen du chapitre J. de Wachtendonck (plus tard Archevêque) qui s'occupait alors de l'histoire de Ma-
lines.”).
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niek van R. Van den Riel te gebruiken in nr. 7134 (oud nr. uit Catalogue (…), p. 288)
te  gebruiken  (eigenlijk  het  tweede  stuk  hiervan,  want  dit  is  de  zgn.  kroniek
Steylaerts). Verbeemen beschreef het onze als een kopie uit het begin van de negen-
tiende eeuw met titel Chronicon Mechliniense.
delen: 1 register in quarto (34,5 x 22 cm), 90 pp., papier in halve band met textielrug

5 titel: Chronycke der Stede en[de] Provincie van Mechelen.
plaatsnummer: V 981
concordantie: handschrift 68/375
herkomst: in 1968 door de Oudheidkundige Kring gekocht op een veiling van [boek-
handel] L[ouis] Moorthamers te Brussel (nr. 106 verz. Bartels e.a.) voor 5541 Bfr.;
mogelijk het handschrift dat stond in de  Catalogus der openbare verkooping der
boekenverzameling voortkomende van wijlen den Eerw. Heer Kan. G. van Caster en
den Eerw. H. De Ryck, 1918, p. 36, nr. 654 (daar ook beschreven, met deze titel, als
achttiende-eeuws manuscript, in f°, in halve band); tevoren (gelet op de kopiist en de
lengte [48 folia = 96 pp.]) in de verkoopscatalogus van aartspriester Van Meldert Li-
bri ex omni facultate, quos reliquit Reverendus admodùm ac Amplissimus Dominus
Guilielmus Josephus Van Meldert, (…), Mechelen, 1780, p. 129: “1523  Chronijcke
der Stede ende Provincie van Mechelen sedert de Regeringe van Pipinus de Landis
tot den jaere 1507. Manuscript van 96 Bladzijden in folio, suyver Exemplaer.”
auteur: gekopieerd door kanunnik Guil. Jos. Van Meldert882 of toch minstens afkom-
stig uit zijn bibliotheek (op de binnenkant van het voorkaft: “G. J. Van Meldert”);
origineel: [Jan De Wilde]
periode: St.-Amandus (7de eeuw) tot 1477, plus+ overlijdens 1506 en 1530 en extra
1492 en 1507
datering: achttiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: A-kroniek tot 1477 met de gebruikelijke extra's
delen: 1 register in folio (34 x 21 cm), 48 folia, papier in halve band met lederen rug)

* Zie ook verder in de kroniek van Cuypers de Rijmenam (V 260)

1.2. Exemplaren van de B-kroniek  883   of delen en fragmenten  

882 Willem Van Meldert (1702-1779), gegradueerd kanunnik van het St.-Romboutskapittel.
883 Er zijn nog enkele exemplaren in de KBR, waarvan het SAM geen afschriften heeft: het achttiende-eeuw-

se handschrift 5440 (17.210) en handschrift 5451 (13.734) uit de eerste helft van de zeventiende eeuw; zie
MARCHAL,  Catalogue (…), T. 3, 2e partie, p. 208 (; ook in zijn  Répertoire onomastique des manuscrits
(…). Première partie (…), p. 64) en VAN DEN GHEYN, Catalogue (…), dl. 8, pp. 112 (nr. 5440) en 117-118
(nr. 5451).
17210 (fol. 2r°-229v° van reg. 17210-15), “Eene waerachtighe corte chronijcke der stadt Mechelen”, was
nr. 742 uit de  Bibliotheca Hulthemania en zou een kopie zijn van Steylaerts kopie van de kroniek van
Rombout van den Riele de oude van 1447 tot 1584, met supplement tot 1753 en is eigenlijk traditie A + B;
13734 zou ook van De Vylder geweest zijn en klasseerde Marchal als een zestiende-eeuwse kopie, wat ui-
teraard onmogelijk is voor een achttiende-eeuwer; 13735 is het verhaal van de ontploffing van de Zand-
poort (zie ook in Marchals Répertoire onomastique des manuscrits (…). Première partie (…), p. 64).
Nr. 5451 bevat de vier gebruikelijke delen: uit de kroniek “van Luik” tot 1483, de destructie van de Zand-
poort door “Nicolas Staylaert” in 1546 plus kroniek tot 1548, de “Korte cronycke” van Rombaut Van den
Riele en de kroniek van Cornelis Vermeulen van 1532 tot 1595. Het werd door Van den Gheyn nog als
zestiende-eeuws omschreven, maar volgens Verbeemen was het waarschijnlijk uit de eerste helft van de
zeventiende eeuw. Het droeg een ex libris van gravin d'Yve; cfr. Description (…) Comtesse d'Yve, p. 344,
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6 titel:  Aude Cronycke van de Memorabelste Geschiedenissen des Nederlants Ende
principalyck van de Provincie van Mechelen. By de Canonicken Regulieren van St

Augustinus  tot  Tongeren.  Met  een  Vervolgh  door  Heer  Joannes Jacobus  van
Goorlaecken, Mechliniensis, eta

plaatsnummer: EE II 1
concordantie: geen
herkomst: Al voor 1896 in het bezit van het SAM;  Catalogue de la remarquable
Collection (...) Auguste De Bruyne (...), s.l.n.d. (Mechelen, 1890), p. 4, nr. 30: “Aude
cronycke van de memorabelste geschiedenissen des nederlandts ende principalyck
van de provincie van Mechelen by de Canonicken Regulieren van St-Augustinus tot
Tongeren. Met een vervolgh door Heer Joan. Jacobus van Goorlaecken Mechlinien-
sis. / Ms. in-4, cart. XVIIIe siècle. Très intéressant.”. Ons oudste spoor was in de De-
scription bibliographique de la bibliothèque de Joseph Ermens, imprimeur-libraire
à Bruxelles, vol. 2, dl. 2, s.l.n.d. (Brussel, 1805), p. 625.884 Een sterk gelijkende titel,
maar niet helemaal overeenkomend qua lengte en extra's noteerde J.-B. BRASSEUR in
de catalogus van Nuewens (Vente d'une riche et  rare collection de manuscrits et
livres imprimés, (…), s.l.n.d. (Brussel, 1811), p. 45): “378  Oude chronycke van de
memorabele geschiedenissen des Nederlands ende principalyck van de provintie van
Mechelen. MS. met eenige gedructe stukken raekende de beroerten der voorschreve
stadt, in 't jaer 1718. 166 pages in-4to.”. Op p. 150 ('t is in de sectie van de boeken,
maar daar staan toch ook nog handschriften tussen) vermeldde hij een ander manu-
script, dat wél het onze lijkt te zijn: “1930  Oude chronyke des Nederlandsch princi-
palyk van Mechelen. MS. de 179. page in-4to. d. r.”
auteur: Jan De Wilde, Claes Steylaert, Cornelis Vermeulen885 en Jan-Jacob Van Goor-
laecken
periode: 50 v.Chr. tot 1783
datering: zestiende- of vroeg zeventiende-eeuwse hand, plus achttiende-eeuwse
taal: Nederlands, Frans en Latijn
beschrijving:  hetzelfde  als  EE  I  1,  maar  vervolgd  tot  1785  (autograaf  van  de
continuator); al in de oudste hand tot 1590886 en (zonder vermelding) met stukken uit

nr. 5271.
Voor KBR handschrift nr. 5452, zie hieronder bij nr. 16.
Op de veiling Van Aerde in 1945 werd nog een exemplaar (vermoedelijk van de volledige B-traditie) aan-
geboden, maar niet door het SAM aangekocht, zie Bibliothèque de feu (…), p. 19: “282. MANUSCRIT :
STYLAERT. Chronycke van Mechelen, 1789; in-16, re. vél. Ancien. Très intéressant manuscrit sur la ville
de Malines.”; bijgeschreven prijs: 90 [Bfr.]).

884 “6123 [sic, moet 6124 zijn] Chronyck van de memorabelste geschiedenissen des Nederlandts , en princi-
palyk van de provincie van Mechelen, by de canoniken regulieren tot Tongeren, met een vervolg door J.
van Goorlaecken Mechliniensis. MS. in-4.”

885 Over de zestiende-eeuwse huidenvetter  en rederijker  Cornelis  Vermeulen zullen we spoedig – m.m.v.
François Van der Jeught – in de Mechelse Historische Tijdingen een artikel publiceren, waarin ook wat ex-
tra informatie over kleermaker Claes Steylaert. De KBR heeft een exemplaar van zijn kroniek alleen, nl.
handschrift 13737 (zie MARCHAL, Catalogue (…), T. 3, 2e partie, p. 211; een zestiende-eeuwse autograaf
volgens hem, afkomstig uit de bibliotheek van Le Candèle): “Chronyck van 't jaer 1532 tot 1595 tot Me-
chelen” [gelet op de vele te optimistische dateringen door Marchal, zal het wel om een zeventiende-eeuw-
se kopie van Steylaerts aanvulling gaan].

886 We verwijzen voor dit jaar naar wat J.-B. BRASSEUR noteerde in de catalogus van Nuewens: Vente d'une
riche et rare collection de manuscrits et livres imprimés, (…), s.l.n.d. (Brussel, 1811), p. 44: “374  Extract
uyt eenen ouden geschreven boek van de geschiedenissen der stadt van Mechelen geschreven in 't jaer
1590 en berustende by den Heere C. P. Berlaere Aman van Gendt. MS.  moderne in-4to. vélin.”. Het was
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de zgn. kroniek Vermeulen met aanvullingen Steylaert; vervolgd tot 1783 door Jan-
Jacob Van Goorlaecken887; het bevat een exemplaar van de “Afbeldinghe van de be-
graefplaetse der aertsbiscoppen van Mechelen” (t.e.m. kardinaal d'Alsace † 1759),
door de Mechelse zilversmid, tekenaar en graveur Jan Jacob van Campenhoudt (°
1735).
delen: 1 band in octavo (20 x 15,5 cm), 178 pp., papier in halve band met simili rug

7 titel: geen
plaatsnummer: EE XXXV 1
concordantie:geen
herkomst: onbekend
auteur: onbekende kopiist (origineel door de gebruikelijke, zonder vermelding)
periode: Noë-1570
datering: 1ste helft zeventiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: het begint met een kort stukje over de ontploffing van de Zandpoort,
dan de “Genealogie vuyt de cronycke van Luyck vanden tijde van Noe af”, enz.
delen: 1 register in quarto (31 x 19,5 cm), 66 folia, papier in halve band met perka-
menten rug

8 titel: geen (begint  met “Genealogie uyt de Chronycke van Luyck van de tijden van
Noë”)
plaatsnummer: V 214
concordantie: F 36
herkomst: onbekend
auteur: onbekende kopiist (origineel door Jan De Wilde, Rombout Van den Riele de
oude888, Claes Steylaert en Cornelis Vermeulen)
periode: Noë-1574, plus 1639
datering: 1ste helft zeventiende eeuw (volgens Verbeemen)
taal: Nederlands
beschrijving: twee handen uit  de zeventiende eeuw; pp. 2-3 werden opnieuw ge-
schreven door een laat-achttiende-eeuwse hand; het eerste stuk (traditie A: “Genea-
logie uyt de Chronycke van Luyck van de tijden van Noë”) gaat tot 1540, dan Stey-

later in het bezit van onze August De Bruyne: “Extrait uyt eenen ouden geschreven boeck van de geschie-
denissen der stadt Mechelen, sonder naem van den autheur, omtrent den jaere 1590, berustende by den
heer C. P. Verlaere Ammans van Gendt. / Ms. in-4, cart. Copie très intéressante entièrement écrite de la
main d'Azevedo.” (zie Catalogue de la remarquable Collection (...) Auguste De Bruyne (...), s.l.n.d. (Me-
chelen, 1890), p. 9, nr. 96).

887 Jacobus Rumoldus Van Goorlaecken (1716-1786), partner van Barbara Josepha De Gorter, overleed op
12/07/1786 en werd de 14de begraven in St.-Romboutskerk als kerklijk. Hij was toen bijna 70 jaar oud,
want hij werd gedoopt in St.-Romboutsparochie op 06/02/1716 als zoon van Joannes Van Goorlaeken en
Magdalena Scheppers (peter: Jacobus Scheppers; meter: Marianna Faijd'herbe). Hij huwde zijn partner
Barbara Maria Josepha De Gortter in O.L.Vrouw-over-de-Dijle op 12/11/1749 (getuigen: Joannes Jacobus-
Van Goorlaecken en Gaspar de Bruijn; hij wordt vermeld als dominus). Het waren families uit de stads-
adel.

888 Er is niets bekend over deze man. Het enige dat we tot nog toe konden vinden, was dat tingieter Anthonis
Van den Riele, die in 1514, als weduwnaar van Clara Servaes, voor zijn minderjarige kinderen moest zor-
gen (SAM, Weeskamer, Serie I, reg. 1, fol. 86r°-v°), op 03/07/1528 (Antoenis Van den Ryele) één van de
momboirs van zijn kinderen Merten en Rommont Van den Ryele was en hier wordt bepaald dat hij Merte-
ne het ambacht van glazenmaker zal laten leren en Rommonde dat van kuiper (SAM, Weeskamer, Serie I,
reg. 2, fol. 48 bis). Rombout de oude was allicht de grootvader.
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laertss bescrijvinge van de geheele destructie van de Zandpoort (pp. 36-59), pp. 60-
61 ontbreken, op pp. 62-63 over de klokken in 1639, dan op pp. 63-94 de kroniek
van Van den Riele (een waerachtige corte cronyck van de stede van Mechelen watter
gesciet is seder het iaer 1447 ende is gecopieert geweest by Rombout van den Riele
den oude die het selver al gesien en gescreven heert [sic]) en dan op pp. 94-99 die
van Vermeulen (dit naervolgde is gescreven uyt de eygen hoor van Cornelis Vermeu-
len ...)889 tot 10 mei 1574; aangevuld [pp. 100-118] met enkele blz. zonder belang
voor de Mechelse geschiedenis); tot slot 2 pp. gedeeltelijke index (C-I); het schrift is
vrij duidelijk, maar de taal (en kopie) is slordig
delen: 1 register in quarto (30,5 x 19, 5 cm), 118 pp., papier in moderne halve band
met perkamenten rug

9 titel: Cronycke oft historie der Stadt, Vrijheyt, ende Jurisdictie van Mechelen 1634
plaatsnummer: EE III 1
concordantie: geen
herkomst: al voor 1896 in bezit SAM; stond al in de Catalogue de la remarquable
Collection  (...)  Auguste  De  Bruyne  (...),  s.l.n.d.  (Mechelen,  1890),  p.  4,  nr.  26:
“Chronycke  oft historie der stadt vryheyt ende jurisdictie van Mechelen, 1634. / Ms.
in-4, cart. / Histoire anonyme intéressante.”; afgaande op de periode zou dit het ex.
kunnen zijn uit de bibliotheek van aartspriester Van Meldert890

auteur: onbekende kopiist (origineel van Rombout Van den Riele de oude)
periode: 712-1498
datering: zeventiende-eeuwse hand
taal: Nederlands
beschrijving: afschrift uit 1634 (volgens het jaar in de titel) van de kroniek van Rom-
bout Van den Riele891, periode 712-1498; d.i. het tweede deel van de zgn. Steylaert-
kroniek of traditie B
delen: 1 register in octavo (21,5 x 15,5 cm), 47 pp., papier in halve band met linnen
rug

10 titel: De chronijcke van het Lantschap ende Provincie van Mechelen.
plaatsnummer: V 506
concordantie: oud handschrift 12
herkomst:  onbekend, aanwinst [19]58/444; vermoedelijk het stuk dat in de  Cata-
logue des livres de la bibliothèque délaissée par feu le Rév. Mr. Jean Schæffer (…),
Mechelen, s.a. (1878), fol. 42v° stond als nr. “1345.  Chronyke van Mechelen (960-
1595). 1 Vol. velin. Manuscrit.”: het eindjaar wijst op de B-traditie, eindigend met
Vermeulen; daar hebben we er vele van, maar slechts twee met een volle892 perka-

889 Deze titel lijkt sterk op het ex. dat J.-B. BRASSEUR noteerde in zijn catalogus van Nuewens (Vente d'une
riche et rare collection de manuscrits et livres imprimés, (…), s.l.n.d. (Brussel, 1811), p. 45): “379  Eene
korte chronycke der stadt Mechelen, ende wat'er geschied is sedert 't jaer 1447 tot 't jaer 1548 ende is
gecopieert geweest door Rombaut Van de Riele den ouden, die 't selve aengesien ende geschreven heest.
MS. in-4to.”. Zo'n ex., zeker met alleen de kroniek van Van den Riele, met de periode 1447-1548 hebben
we niet.

890 Cfr. zijn verkoopscatalogus  Libri ex omni facultate, quos reliquit Reverendus admodùm ac Amplissimus
Dominus Guilielmus Josephus Van Meldert, (…), Mechelen, 1780, p. 129: “1524  Chronijcke van Meche-
len sedert het jaer 712. tot 1498. Manuscript in 4.”

891 Cfr. de 18de-eeuwse kopie in de KBR, handschrift nr. 5.440 (oud nr. 17.210-15).
892 We moeten wél opmerken dat nr. 1349 ook aangegeven wordt als zijnde in velin, terwijl het eigenlijk een

halve band met perkamenten rug betreft (als dit tenminste inderdaad ons nr. EE XV 1 geworden is).
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menten band en de andere (onze EE XXXVI 1) staat hier wat verder als Schœffer nr.
1350.
auteur: kopiist Joos Verberckt de jonge893 (opgegeven als kopiist van Steylaerts De-
structie)
periode: Noë tot 1595
datering: 1653
taal: Nederlands
beschrijving: op de binnenkant van het voorplat:  “desen boek hoort toe Peter de
Horrion894”; A-kroniek tot fol. 22r°, fol. 22r°-41v° Steylaert's Destructie, fol. 41v°-
66r°69r° de kroniek van Rombout Van den Riele, fol. 66r°-69r° over de klokken op
St.-Romboutstoren en fol. 69r°-76r° de kroniek van Cornelis Vermeulen (aangevuld
tot 1595)
delen: klein register in octavo (19 x 15 cm), 76 folia, papier in volle perkamenten
band

11 titel: [bijvoegsels aan de Chronicon Mechliniense]
plaatsnummer: V 210
concordantie: F 30
herkomst: rechtstreeks voor het SAM gemaakte kopie tijdens WO I (zie het lijstje in
de inleiding)

893 Joos, zoon van Joos Verberckt en Barbara Vanden Eijnde, werd op 20/10/1627 gedoopt in St.-Rombouts-
parochie. Die zou er maar 26 geweest zijn in 1653, maar zijn vader Joos was allicht de zoon van een Hans
(Joos <Judocus en Hans <Johannes) en kon men dus niet  “den jongen” noemen. Vader Joos werd op
25/10/1600 in St.-Romboutskerk gedoopt als Judocus Verberct, zoon van Jan en Anna Bourbonois (peter
Goijvaert Van Leliëndael, meter: Joanna Smets). Vader Joos Verberckt trouwde dan op 27/04/1621 in St.-
Romboutsparochie met Beijken Vanden Eijnde (getuigen: Hans Verberckt en Hans Suetens; na ondertrouw
op 17/04/1621 en met vrijstelling van de 3de roep vanwege de vicaris-generaal). Een Hans Verbercht over-
leed op 25/10/1634 in St.-Romboutsparochie. We vonden twee begrafenissen van een Judocus Verberckt,
beide een tinnenkandelaarslijk in St.-Romboutsparochie: 09/08/1665, wonend op de IJzerenleen (dit was
vader Joos, schepene van 't beenhouwersambacht, overleden op 07/08/1665 [zie EYNDE (Rombout, VAN

DEN),  Provincie, (...), dl. 1, p. 153]) en 07/12/1682, wonend in de “Blauhontstraet”. Zoon Joos trouwde
een bloedverwante: Joos Verberckt x Barbara Verberckt op 24/02/1651 in St.-Romboutsparochie [getui-
gen: Joos Verberckt (vader van de man) en Peeter Verberckt (vader van de bruid); bloedverwant in de 3de
graad; vrijstelling van 3 roepen en van besloten tijd, op de eed]. Vader was misschien (doopakte niet be-
waard dan) een zoon van van Hans Verberckt die op 07/01/1580 huwde met Anna Suetens in St.-Rom-
boutsparochie (geen getuigen; ondertrouw 26/12/1579).

894 Ene Petrus Joseph Orion werd gedoopt op 04/08/1718 in St.-Kathelijneparochie als zoon van Antonius Jo-
seph  en  Anna  Hogné  (peter:  Smets  Petrus  Joseph,  meter:  Meijers  Elizabeth).  De  ouders  waren  op
20/06/1717 in dezelfde parochie getrouwd: Antonius Joseph Orion x Anna Elizabeth Hognée (getuigen:
priester Du Puis en Huberty). Petrus Orion huwde Elisabetha Van Hautven op 21/01/1744 in St.-Rom-
boutsparochie (getuigen: priester Josephus Thomas D'Agnelie en Judocus Van Steenwinckel; met vrijstel-
ling van drie roepen). Hij woonde in de (Korte of Lange?) Schipstraat op St.-Romboutsparochie, maar in
1755 viel hij van 't  dak van de O.-L.-Vrouwekerk en werd als gevolg daarvan daar pro deo begraven
(volgens het begrafenisregister van  O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle: “Den 22 [Meij 1755] is begraven Peeter
Orion die vande kerck doodt gevallen is voor een middelbaer uyvaert en lydt inde kerkc begraven pro deo
woonende inde Schip straet”), met toestemming van de plebaan (volgens het begrafenisregister van St.-
Romboutsparochie: “nota dat den 22 deser [May 1755] begraven is in Onse L. Vrouwe kerck over de Dijle
met  permissie  van  den  eerw.  heer  Plebaen  et  quorum inter  est  Petrus  Orion  die  in  de  selve  kercke
verongeluvk is”. Het was zijn zuster, de op 13/09/1728 gedoopte Margareta Josepha, die op 01/12/1776
beviel  van een Siamese tweeling (zie  http://stadsar  chief.mechelen.be/nl/press/10029/uit-onze-collecties-  
een-siamese-twee  ling-in-het-mechelen-van-1776.html   en  http://www.oudheidkundigekring.be/mechelen/  -  
node/88). Het waren arme mensen, zodat het weer wat tot verbazing strekt dat zo iemand in het bezit is
van zo'n kroniek; we konden echter geen andere naamgenoten vinden die in aanmerking konden komen.
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auteur: onbekende kopiist (ook de originele continuator is niet bekend)
periode: St.-Rombout [752] tot 1579, dan over de stichtingen en oversten van de
kloosters  en de (aarts)bisschoppen van Mechelen;  de laatste  nota's  zijn  van rond
1700 en dan weer 1566-'74, dan weer de abdissen Roosendaal, plus nota's 1405-1490
en 960-1478
datering: kopie uit 1918 van het vroeg-achttiende-eeuws handschrift in de Koninklij-
ke Bibliotheek te Brussel, nr. 5446895 (oud nr. 19207): “Chronique de Malines en
Flamand”; het origineel draagt op de binnenzijde van het voorplat de nota “Cronijc-
ke van Mechelen, geloove zelve van mijn grootvader. Examinandum”
taal: Nederlands
beschrijving: het origineel is een bijvoegsel aan Albertina handschrift 5453 [oud nr.
13733] (zie V 179); dit nr. 5446 is een dubbel van nr. 5453, maar met bijvoegsels en
in onze V 210 werden slechts die bijvoegsels overgeschreven
delen: 1 register in quarto (34 x 20,5 cm), 100 folia, papier in halve band met lederen
rug

12 titel: Vuyt de cronyck van Luyck ten tyde van Noë voor ende naer de Diluvie.
plaatsnummer: V 32
concordantie: EE XXXVIII 1
herkomst:  onbekende  kopiist  (onbekende  continuator;  bewerking  van  originelen
door Jan De Wilde, Rombout Van den Riele de oude, Claes Steylaert en Cornelis
Vermeulen)
auteur: onbekend
periode: Noë tot 1650
datering: kopie uit begin twintigste eeuw, volgens de recto-zijde van het 4de schut-
blad nageschreven van Albertina handschrift 5447/oud nr. 17209896 (“Chronique de
Malines. En flamand”, wat volgens Van den Gheyn achttiende-eeuws was, doch vol-
gens Verbeemen uit de laatste helft van de zeventiende eeuw897;  volgens Van den
Gheyn door Van Hulthem898 in november 1820 gekocht uit de boekenverkoop van
gravin d'Yve899 [die verkoop was eigenlijk op 04/10/1819 e.v.], die het misschien ge-
haald had uit de verkoop van De Servais in 1808, al zou dat verkocht geweest zijn
aan een Van Geel900)
taal: Nederlands
beschrijving: hoewel het in de Varia-inventaris beschreven werd als “Cronyck van
Luyck (...)” is dit eigenlijk ook een exemplaar uit de B-traditie, bevattend:

• fol. 1r°- 26r°: kroniek van Luik tot 1540
• fol. 26r°-47v°: explosie Zandpoort door Steylaert

895 Zie VAN DEN GHEYN, Catalogue (…), dl. 8, p. 115.
896 Een regeltje onderaan beweert dan weer dat het een kopie zou zijn van nr. 17206, maar dat is duidelijk een

vergissing, want dat is dl. 1 (begin tot 1494) van een tweedelige Mechelse kroniek door Azevedo, met no-
ta's door De Cuypers; cfr. Zie VAN DEN GHEYN, Catalogue (…), dl. 8, pp. 108 en 115 en MARCHAL, Ca-
talogue (…), T. 3, 2e partie, p. 208. Cfr. V 33.

897 Ook Marchal klasseerde het als zeventiende-eeuws; cfr. MARCHAL, Catalogue (…), T. 3, 2e partie, p. 208.
898 Bibliotheca Hulthemania (…), dl. 6, p 218, nr. 741: “Van den oorspronck ende naeme van Mechelen”.
899 Zie Description (…) Comtesse d'Yve, dl. 1, p. 344-346, nr. 5270: “Chronyke van Mechelen” (hier zelfs be-

schreven als zestiende-eeuws en door verschillende handen).
900 Catalogue des livres de la bibliothèque de feu monsieur Gaspard-Joseph de Servais; (...) , Mechelen, s.a.

(1808), p. 308: “4214.  Oorspronck ende Naeme van Mechelen , uyt de Chronyck van Luyck. Mss. in-4°.”
(samen met het volgende nr. [“4215.  Chronycke van Mechelen. Mss.”] verkocht voor 5,5 fr. aan Van
Geel).
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• fol. 47v°-79r°: kroniek Van den Riele tot 1498, plus de begrafenis van Mar-
garetha van York 1503

• fol. 79r°-92r°: kroniek Vermeulen, doorlopend tot 1650 (met nota's over de
klokken)

delen: 1 register in octavo (21 x 16,5 cm), 92 pp., papier in halve band met perka-
menten rug

13 titel: “Chronycke van Mechelen door Hellaert (rugtitel; sic)”; op titelblad: “Chronyc-
ke van Mechelen / Eerste deel bescreven door Claes Steilaert. / (fol. 81) Tweede deel
van de destructie der Sant-poorte, bescreven door den selven auteur, die de selve ge-
sien, ende beleeft heeft. Waer bijgevoeght is de destructie binnen ende buijten Me-
chelen door het onweder van donder ende blixem, aengesteken hebbende het poeder,
liggende in de Santpoorte. / (fol. 129) Derde deel bescreven door Rombout van den
Riele den ouden. / (fol. 183) Vierde deel bescreven door Cornelis Vermoelen gulde-
broeder ende personagie van de Pionie, uijt het origineel gecopieert door Baptista
Lanceloots borgher tot Mechelen / Rust baert lust.”
plaatsnummer: V 132
concordantie: EE XXXI 1 (nooit opgelijste aanvulling op inventaris 8)
herkomst: aangekocht te Antwerpen op 16/01/1917; met deze schrijfwijze “Vermoe-
len” (de enige in de exemplaren die het SAM bezit), vonden we het terug in de Ca-
talogue d'une belle Collection de Livres dans toutes sortes de Sciences delaissée par
feu Jean-Alexandre Van der Linden, (...), Mechelen, s.a. (1785), p. 33, nr.457(A):
“[Chronycke] Van Mechelen door Claes Steylaert, Romb. van den Riele, ende Corn.
Vermoelen. handschr. in-4°” (verkocht voor 2 gl. 2 st.); afgaande op de lengte moet
het daarna in 't bezit gekomen zijn van Nuewens, want J.-B. BRASSEUR noteerde in
de catalogus van Nuewens (Vente d'une riche et rare collection de manuscrits et li-
vres imprimés, (…), s.l.n.d. (Brussel, 1811), p. 45): “377  Chronycke van Mechelen,
door Claes Steilaert MS. de 204 pag. in-4to. demi rélieure (sic).”
auteur: kopiist Jan-Baptist Landtsloodt901 (originelen door Jan De Wilde, Rombout
Van den Riele de oude, Claes Steylaert en Cornelis Vermeulen)
periode: Noë tot 1595
datering: kopie van eind achttiende of eerder begin negentiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: kopie van de zgn. Steylaert-kroniek (traditie B) 
delen: 1 register in octavo (20 x 16 cm), 205 pp., papier in halve band met lederen
rug

14 titel:  Chronijcke van Mechelen ende hoe het selve tot het Christen geloove is ge-
bracht ende door wien mits gaeders noch veele memorabele geschiedenissen. Daer
bij is noch gevoeght de particuliere beschrijvinge van de destructie van Mechelen
door het poeder in de Sant-poorte liggende ende door het onweder van donder ende
Blixem, tot dien noch twee diversche beschrijvingen van Mechelen gelijck gij dat
vervolgens sult beschreven vinden.
plaatsnummer: EE IV 1

901 Joannes Baptista Landtsloodt, ° 26 en gedoopt 27/02/1770 in St.-Jansparochie. We vonden geen huwelijk
of overlijden in Mechelen van hem terug, maar in 1819 was een Lansloodt, Jan-Baptist één der erfgena-
men of gegoeiden van het Vrijbroek (langs vrouwskant) en toen woonachtig in Sint-Katelijne-Waver; zie
REYDAMS (Adolphe)), Geschiedenis van het Vrijbroek  in  Bulletin du Cercle Archéologique, Littéraire &
Artistique de Malines, bdl. 13 (1903), p. 74.
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concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1894; stond in 1881 al in HERMANS (V.),
Catalogue méthodique (…), p. 188, nr. 1857)
herkomst: hoorde toe aan een zekere Leclercq902; al voor 1896 in het bezit van het
SAM (op de binnen kant van de omslag vooraan: “N. 269. ex libris Leclercq / Nico-
las Steylaert . / 1754 / cath n° 1858”; het stond in 1808 in de verkoopscatalogus van
De Servais (Catalogue, p. 308, nr. 4216)  en in 1819 in die van gravin d'Yve (De-
scription, p. 345, nr. 5277); in 1808 stond het in de Catalogue des livres de la biblio-
thèque de feu monsieur Gaspard-Joseph de Servais; (...), Mechelen, s.a. (1808), p.
308: “4216.  Chronycke van Mechelen, ende hoe het zelve tot het christen geloove is
gebracht. Waer by de Destructie veroorzaekt door het springen der Zant-poorte &c.
Mss. in-4°” (verkocht voor 6,5 fr. aan Van Geel903)
auteur: Jan De Wilde, Rombout Van den Riele de oude, Claes Steylaert en Cornelis
Vermeulen
periode: Noë tot 1595
datering: laat-achttiende-eeuwse hand
taal: Nederlands
beschrijving: 1) fol. 1-27 uit de kroniek van Luik; 2) fol. 27-54: Nicolaes Steylaert
(ooggetuige), Verwoesting door het springen der Zandpoort op 07/08/1546, plus over
de korenduurte en de executie van een schipper; 3) fol. 54-90 kroniek Rombout van
den Riele den oude (ooggetuige) 1447-1503; 4) fol. 90-98 kroniek Cornelis Vermeu-
len 1532-1595
delen: 1 register in octavo (21 x 16,5), 98 pp., papier in zwaar papieren kaft

15 titel: Kronyck van Mechelen, bescreven door Nicolaas Staelarts, van 't jaer 775 tot
het jaer 1546.904

plaatsnummer: EE V 1
concordantie: geen
herkomst: onbekend (al in inventaris 8 van 1894)
auteur: onbekende kopiist (origineel: Jan De Wilde, Claes Steylaert, Rombout Van
den Riele de oude en Cornelis Vermeulen
periode: 775-1595
datering: negentiende-eeuwse kopie (origineel zestiende-eeuws)
taal: Nederlands

902 In eerste instantie zouden we hierbij denken aan de Mechelse geneesheer dr. Jean Ignace Leclercq (1765-
1824), wiens borstbeeld in het stadsmuseum staat. Het SAM bewaart een exemplaar van zijn verkoopsca-
talogus, maar die lijkt onvolledig: de “Histoire belgique” (nrs. 699-720) zou op een volgend blad moeten
verdergaan met nr. 721, maar dat is er niet meer bij; cfr. SAM M 5389 (a): Catalogue d'une belle collecti-
on de livres en toutes sortes délaissés par Jean Ignace Le Clercq, 1824, pp. 41-42. Geboren en gedoopt op
02/02/1765, overleed hij op 16/02/1824: “Joannes Ignatius Leclercq, Doctoor in de Medecijnen, President
van de Stedelijke Commissie van geneeskundig toevoirzigt alhier”. Zijn weduwe was Maria Theresia Regi-
na Dellafaille (zuster van de president van de rechtbank van eerste aanleg). Zijn vader Joannes Robert Le
Clercq was hier notaris (akten 1753-'79, hij stierf op 2 juli van dat jaar en werd de vijfde begraven met de
vermelding: “Magister Joannes Robertus Le Clercq, Notarius ac Procurator hujus Urbis”). Zijn oudere
broer Paulus Josephus (D 23/10/1758) werd notaris (akten 1780-'93) zoals hun vader; heer (Martinus) Pau-
lus Josephus Le Clercq, “hujus magistratus procurator”, overleed op 30/06/1793 en werd op 2 juli met
zinking van een kerklijk begraven in St.-Janskerk.

903 Deze Van Geel kocht meerdere kronieken e.a. manuscripten uit deze catalogus. Was het beeldhouwer Jan-
Frans (1756-1830), vader van beeldhouwer Jan-Lodewijk (1787-1852)?

904 De titel is identiek aan het exemplaar in de verkoopscatalogus van kan. Major (1767, dl. 2, pp. 489-490,
nr. 6818).
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beschrijving: negentiende-eeuws afschrift van het 1ste deel van handschrift 5443 uit
de Albertina (oud nr. 7134905 / het 2de deel [nr. 7135] is een afschrift van de kroniek
van Van den Coelput); het bevat de volledige traditie-B: de kroniek van Jan De Wil-
de (zogezegd door  Nicolaes Staelaerts) 775-1546, dan de destructie van de Zand-
poort in 1546 door  Nicolaes Staelaerts, vervolgens de kroniek van  Nicolaes Rom-
bout Van Riel 754-1498 en als 4de deel de kroniek van Cornelius Vermolen tot 1595.
delen: 1 register in quarto (34,5 x 22 cm), s.p., papier in halve band met linnen rug

16 titel: Chronycke der oudheden geschiet soo binnen als buyten de stadt en provintie
van Mechelen. Beschreven door Nicolaus Stylaert, Peeter906 van den Rielen, Jacobus
Vermeulen,  Jan  de  Pauw,  Jan  Baptist  Gramaije  ende  meer  andere  geloofbaere
schrijvens met de beschrijvinge van de droevige Destructie door het springen der
Santpoort geschiet den 7 augusti 1546.
plaatsnummer: EE XXXVI 1
concordantie: geen
herkomst: afgaande op titel907 en beschrijving is dit hetzelfde als datgene wat in 1934
verkocht werd uit de nalatenschap van H. Dierickx-Beke (Catalogue de la bibliothè-
que délaissée par Monsieur H. Dierickx-Beke, pp. 49, nr. 1204, prijs 25 Bfr. samen
met nr. 1203, voortkomend uit de collectie van kan. Schœffer; zie daarvoor Catalo-
gue des livres de la bibliothèque délaissée par feu le rev. Mr Jean Schæffer (…), Me-
chelen, s.a. (1878), fol.  43r°, nr. 1350 (“1350.  Chronycke der oudheden geschiet
soo binnen als buyten de stadt en provintie van Mechelen door Nicolaus Stylaert,
Peeter Vanden Rielen, Jacobus Vermeulen, Jan de Pauw, Jan Bapt. Gramaye,... met
de beschryving van de destructie der Santpoort den 7 augusti 1546. 1 Vol. velin. Ma-
nuscrit.”),  voor 30 Bfr.  verkocht aan Scheppers);  de aanduiding “49/598” zou er
kunnen op wijzen dat het in 1949 door het SAM verworven werd
auteur: Jan De Wilde, Rombout Van den Riele de oude, Claes Steylaert en Cornelis
Vermeulen (op de rug: “Stylaert. Chronycke van Mechelen”)
periode: Carloman (zesde eeuw) tot 1794
datering: negentiende-eeuwse kopie
taal: Nederlands
beschrijving: = trad. B plus meer (pp. 1-40 kroniek Tongeren 789-1598, pp. 41-87
kroniek Van den Riele 712-1492, pp. 88-97 kroniek Vermeulen 1549-1595, pp. 98-
129 destructie Zandpoort door Steylaert), met index
delen: 1 register in klein-octavo (15,5 x 9,5 cm), 256 pp., papier in perkamenten
band

17 titel: geen (op de rug geschreven: “Index. Privil. Mechel. MS.”)
plaatsnummer: Overdracht RAA, Mechelen, 76
concordantie: geen
herkomst: De oudste aanwijzing is een opgeplakt ex libris zonder naam: een ovaal

905 VAN DEN GHEYN, Catalogue (…), dl. 8, p. 114 en MARCHAL, Catalogue (…), T. 3, 2e partie, p. 208.
906 Het moet uiteraard Rombout Van den Riele zijn, net als Cornelis Vermeulen i.p.v. Jacobus.
907 De KBR bezit een gelijknamig exemplaar; zie VAN DEN GHEYN, Catalogue (…), dl. 8, p. 118, nr. 5452 (II.

2108). Het werd aangekocht op de boekenverkoop van (Egide) Van den Eynden te Antwerpen in februari
1898 (catalogusnummer 2127) en draagt ook een oudere eigendomstitel: “Dezen boek behoort aen Ioan-
nes Franciscus Frymans, gekogt den 15 december 1797” (vermoedelijk de zoon van Guilielmus Nicolaus
Frijmans [† 11/02/1779] en Anna Maria Goetgebuer [begraven 05/12/1778], gedoopt op 23/03/1739 in de
St.-Romboutsparochie).
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waarin een ooievaar die zijn jong een slang brengt en als randschrift de spreuk “Pie-
tas homini tutissima virtus” (van de Antwerpse drukker, schepen, bibliofiel en ge-
schiedschrijver Jan Baptist Verdussen III908, 1698-1773; zijn bibliotheek werd in juli
1776 verkocht909; we vinden het register hierin met een langere titel910); een handge-
schreven  ex  libris  bewijst  dat  G.  F.  Verhoeven  (de  Mechelse  lakenkoopman  en
schrijver Willem Frans Gommaar911) het kocht: “Ex Libris G. F. Verhoeven / emptos
in auctione librorum J. B. Verdussen scabini Antverp.  A = 15.  pec. Cambial. Vid.
Ejusdem catalog. Parte I pag. 125 n° 62”; daarna912 in 't bezit gekomen (aangegeven
door zijn ex libris) van Le Candèle913; in de KBR werd het handschrift nr. 5418 (zie
VAN DEN GHEYN,  Catalogue (…), dl. 8, p. 103; oud nr. 13725, zo opgenomen in
MARCHAL, Catalogue (…), T. 3, 2e partie, p. 215914; ook in zijn Répertoire onomasti-
que des manuscrits (…). Première partie (…), p. 56; het RAA verwierf het door ruil
met de KBR (aanwinst 1980/14); in 1993 volgde de inbewaargeving aan het SAM.
Een gelijkaardig exemplaar (privileges met ook het uittreksel uit de 'kroniek van Du-
pont') stond in 1859 in het supplement van de Catalogue des livres et manuscrits de
la bibliothèque de feu monsieur de Crane d'Heysselaer, Mechelen, 1859, p. 151, nr.
2271; zonder opgave van prijs of koper.
auteur: onbekend
periode: 1467915

908 Zie Brieven van geleerde mannen. II. G. Van Loon aen J.-B. Verdussen, te Antwerpen  in  SERRURE (C. P.)
(red.), Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis, dl. 3, Gent 1859-
1860, (pp. 205-212) pp. 208-209  en  ROSSEM (Stijn, VAN), Het gevecht met de boeken. De uitgeversstra-
tegieën van de familie Verdussen (Antwerpen, 1589-1689) (doctoraatsproefschrift Geschiedenis UA), Ant-
werpen, 2014, 321 pp.

909 Zie  Catalogus librorum Joannis Baptistæ Verdussen, dum viveret, Civitatis Antverpiensis Senatoris, nec
non Regiæ Academiæ Literariæ Bruxellis erectæ Socii &c. In duas partes divisus. Pars Prima Complecti-
tur Bibliothecam Selectam : Pars Secunda Libros, qui in Officina ejus quondam Venales prostabant. Auc-
tio eorum publicè habebitur (juxta conditiones Pagina sequenti memoratas). Antverpiæ die 15. Julii &
seqq. 1776. in Domo Mortuali in platea dicta het Berg-straetje prope Forum Veneris. Mane horâ nonâ, &
medio tertiæ post meridiem præcisè, Antwerpen, s.a. (1776), [4]-376-[4]-250-24 pp.  en  CLERCQ (Léopold
Joseph Marie François, LE),  Les Catalogues des Verdussen,  imprimeurs-libraires et bibliophiles  in  De
Gulden Passer, N.R., jg. 10 (1932), nr. 2-3, pp. 137-258 (en los: ID., Les Verdussen, imprimeurs-libraires
et bibliophiles anversois (1589-1834), Leuven/Den Haag, 1933, 129 pp.).

910 Zie Catalogus librorum Joannis Baptistæ Verdussen, (…), dl. 1, p. 125: “62.  Inventaris van Privilegien,
Vonnissen en Contracten veele ende diversche saecken der Stadt van Mechelen.  MSS.” (verkocht voor 4
gl. 15st.).

911 Zie vooral MUYLDERMANS (Jacques),  Will. Fr. Gomm. Verhoeven (1738-1809). Over zijn Leven en zijn
Schriften  in  Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkun-
de, jg. 1920, dl. 10 (oktober 1920), pp. 817-858  en  STEENE (W., VAN DEN), W.F.G. Verhoeven. Een Me-
chels Geestesverwant van J.B.C. Verlooy  in  Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde,
Letteren en Kunst van Mechelen, bdl. 5 (1951), pp. 117-138.

912 Verhoevens' boeken werden in 1810 verkocht; zie Catalogue des livres de la bibliothèque de feu monsieur
Guilleaume-François  Verhoeven (...),  Mechelen,  1810,  270 pp.  Het  staat  hier  als  nr.  2777 op p.  188:
“2777- Van de stadt, vryheyt ende jurisdictie van Mechelen. Hanschrift groot fol.”, voor de prijs van 2 fr.
volgens het ex. van De Bruyne (dit is wat op p. 1 bovenaan staat [“VANDE STADT VRYHEYT ENDE IVRISDICTIE

VAN MECHELEN”], want het register begint met een beschrijving van de heerlijkheid).
913 Zie de voetnoten bij V 179.
914 Zie daar ook nr. 13727 op p. 209: alleen maar dit uittreksel, afkomstig van Verdussen (zie de voetnoot

hierboven bij Overdracht RAA, Mechelen, 76).
915 Over de opstand, zie CONINCKX (Hyacinth), Une émeute à Malines, en 1467  in  Bulletin du Cercle Arché-

ologique, Litteraire, et Artistique de Malines, dl. 3, 1892, pp. 300-324 (met een uittreksel uit de kroniek
van [Van den] Coelput),  LAET (M.,  DE),  Mechelen versus Antwerpen – De strijd om het bezit en het
behoud van de stapels voor vis, zout en haver (1233-1467)  in   Handelingen van de Koninklijke Kring
voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, bdl. 90, 1986, pp. 57-89 en PAUW (Willem, DE), De
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datering: zeventiende eeuw (originele kroniek vroeg-zestiende-eeuws)
taal: Nederlands
beschrijving: Op pp. 38-41: uittreksel uit de kroniek van Hercule Dupont916 (“Ex-
tract vuyt seker out handboeck gemaeckt bij Hercule du Pont ...”), gecollationeerd
door [zijn zoon] notaris Peter du Pont917; het is slechts een beschrijving van de op-
roer van 1467 over de stapels; de zgn. 'kroniek Dupont' was slechts een (vroege) ko-
pie van de kroniek van Van den Riele (cfr. bij dit uittreksel de opgave van het begin
der kroniek en vergelijk de tekst met bijv. EE III 1). De rest bestaat uit een beschrij-
ving van de stad, vrijheid en jurisdictie van Mechelen en allerlei opsommingen van
privilegies, vonnissen, brieven e.d., geklasseerd volgens onderwerpen (stadsbestuur,
tollen, ambachten, relatie met de geestelijkheid, enz.).
delen: 1 register in folio (43 x 30,5 cm), 42 pp., papier in volle perkamenten band

18 titel: geen
plaatsnummer: V 187
concordantie: F 53
herkomst: onbekend
auteur: onbekend; iets dergelijks, dat we echter niet met zekerheid durven identifice-
ren met dit nummer, stond in de Catalogue de la remarquable Collection (...) Augus-
te De Bruyne (...), s.l.n.d. (Mechelen, 1890), p. 16, nr. “146  Dépositions de Rom-
baut Vergeest doyen de la métropole, Philippe Dumont et Pierre Azena, chapelains,
au sujet du pillage de la ville de Malines, par les Espagnols, en 1572, avec la liste
des objets volés au saccagés dans les églises. / Ms. in-fol., cart. très intéressant. Co-
pie du XVIIIe siècle.”
periode: 1260-1629; vooral 1572
datering: negentiende-eeuwse kopieën
taal: Latijn en Nederlands
beschrijving:

• getuigenissen betreffende de plunderingen tijdens de Spaanse Furie van 1572
van

opstand van 1467 te Mechelen. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Geschiedenis RUG, Gent, 2003.
916 Kan. Van Caster bezat blijkbaar een volledig exemplaar van Du Ponts kopie, ingebonden samen met een

andere kopie van de kroniek van R. van den Riel, in 1638 geschreven door beeldsnijder Fr. Van Loo (zie
Catalogus der openbare verkooping der boekenverzameling voortkomende van wijlen den Eerw. Heer
Kan. G. van Caster en den Eerw. H. De Ryck, 1918, p. 36, nr. 655, prijs 30 Bfr., koper onleesbaar (zelfde
als het bovenstaande nr. 654 Chronijcke der Stede en Provincie van Mechelen, een achttiende-eeuws [en
ons onbekend] ms. in f°  in halve band – verkocht voor 20 Bfr.?):  “655 H. du Pont.  Chronijcke van
Mechelen, sedert 't jaer 712 tot 1467. Copie du XVIIe siècle; chronijcke van Mechelen, tot het jaer 1447
[van den Rieles eigen kroniek begint eigenlijk in 1447], door R. van den Riel, geschreven 1638 door mij
Fr. van Loo, beeltsnijder. 2 manuscrits, pet. in-4 rel., en un vol.”). Dat nr. 654 zou kunnen gekomen zijn
uit de verzameling van Nuewens, cfr. J.-B. BRASSEUR in zijn catalogus van de Vente d'une riche et rare
collection de manuscrits et livres imprimés, (…), s.l.n.d. (Brussel, 1811), p. 44: “370  Chronycke der stede
en provincie van Mechelen MS. de 48 pag. in-folio d. r.”.
Met uitzondering van het onvolledige ex. in het convoluut “Overdracht RAA, Mechelen, 62”, hebben we
in het SAM geen los ex. van Van den Rieles kroniek zonder de rest van de B-traditie. Er staat er nochtans
een vermeld in de catalogus van boekhandelaar, antiquair en bibliofiel August Antoon Eduard De Bruyne
(1813-1889), zoon van Bernard Joseph (1773-1839); zie Catalogue de la remarquable Collection (...) Au-
guste De Bruyne (...), s.l.n.d. (Mechelen, 1890), p. 3, nr. “24  Waerachtige ende corte cronycke der steden
van Mechelen tot het jaer XIIIIc XLVII door Rombaut van den Riel den ouden. / Ms. in-4°, cart., XVIIe siè-
cle.”.

917 Hercule overleed op 12/09/1585 in de St.-Pietersparochie.

.MHT, nr. 7 (april 2018), p. 196



HUGO VERSTREPEN

◦ de deken e.a. priesters van St.-Romboutskerk;
◦ de parochiekerken van O.L.Vrouw-over-de-Dijle, St.-Jan, St.-Pieter, St.-

Cathelijne (en de proviseurs van het O.L.V.-altaar daar)
◦ van buiten de muren de H. Geestkerk van Nekkerspoel, parochiekerk en

priorij van Hanswijk en de kerk van Walem;
◦ het Groot-Begijnhof, de kloosters, kapellen en godshuizen en de koralen;
◦ het metsersambacht.

• uittreksels uit het register van de kleermakers
• uittreksel uit de B-kroniek 1260-1629

delen: 1 register in quarto (33 x 21 cm), s.p., papier in licht kartonnen band

19 titel: geen, begin ontbreekt (p. 108: “kronyk van Mechelen”)
plaatsnummer: Overdracht RAA, Mechelen, 62
concordantie: geen
herkomst: inbewaargeving 1993 door het RAA, aanwinsten 1971/40 uit AR, Hand-
schriftenkabinet II 2816918; op fol. 0 onderaan bijgeschreven door een hand919 uit ze-
ker de tweede helft van de achttiende eeuw: “heeft toebehoord aen . . . . Van Nuvel /
ontfangen van sijne Dochters920”
auteur: twee verschillende handen van kopiisten (origineel door Rombout Van den
Riele de oude)
periode: 1303-1567 (1303 op fol. 0, 1369 op p. 5, tot 1498921 + 1550 en 1567)
datering:  een laatzestiende-eeuwse hand kopieerde  het  stuk tot  1470,  een  zeven-
tiende-eeuwse het stuk vanaf 1474
taal: Nederlands

918 Van den Gheyn had het opgenomen als handschrift 5481, met de vermelding dat er op fol. 102-122 een
“fragment de chronique de Malines” stond; zie GHEYN (VAN DEN), Catalogue des manuscrits …, dl. 8, pp.
133-134. Het werd aangekocht op 10/12/1901 op een verkoop bij Fiévez (catalogusnummer 449) voor 55
Bfr.

919 Het is niet het handschrift van kroniekschrijver Jan Bartholomeus Joffroy, vader van Jan Baptist († 1772)
die Adriaan Van Nuvels voorganger was als schepen voor de lakenververs.

920 Het is niet zeker of dit op de eigenaar van het manuscript slaat en nog minder over welke familie het zou
gaan.
Er was een welgestelde handelaarsfamilie (uit het lakenmakersambacht; Adriaan III werd schepene ervan
in 1773) Van Nuvel uit de Befferstraat; cfr. INSTALLÉ (H.),  Patriciërs (...), pp. 120-121. Adriaan III, ge-
huwd met Barbe Antoinie Vauwé, overleed op 23/10/1796 (geen kinderen van bekend). Zijn vader, Adri-
aan II, had slechts één dochter.
Er waren ook minder welgestelde kuipers en dan was er notaris Pieter Van Nuvel, van wie we protocollen
hebben van 1731 tot 1780 (VIAENE (D.), Inventaris (...), pp. 138-139). Dit komt overeen met Petrus van
Nuvel, op 16/01/1728 gehuwd met Margarita Petit, die 10 kinderen had uit dit huwelijk: van de 3 zonen
stierven er 2 al snel alsook 3 dochters, maar er bleven 4 dochters leven. De laatste zoon, Jan Pieter Jozef (°
1735), stierf in 1790; Maria (° 1732) in 1795; Elisabeth Maria (° 1729 – † 1812), Maria Theresia (° 1736 –
† 1806) en Catharina Josepha (° 1739 – † 1817) bleven tot begin negentiende eeuw leven. Vermits deze
Petrus eerst op 07/08/1781 overleed en J.-B. Joffroy toen ook al dood was, lijkt het er eerder op dat deze
kroniek van de notarisdochters kwam en mee gebundeld werd (misschien omwille van de paragraaf over
de opstand van 1467 i.v.m. de stapelrechten, tijdens de crisis van de draperie in de oude lakencentra) eind
achttiende eeuw (na de dood van de laatste zoon in 1790 vermoedelijk),  toen Jozef  II  in 1787 al  de
ambachten aan banden legde en ze in 1795 afgeschaft werden door de Fransen. Deze convoluut had toen
een historische betekenis en geen praktische meer.

921 Er zijn verschillende einddatums van de kroniek van Rombout Van den Riele, naargelang de versie: enkele
jaren voor of na 1500.
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beschrijving: convoluut922 met op fol. 99r°-111r° een woordelijke kopie923 (d.i. zeker
geen speciale “Weverskroniek” en ook niet door een Van Nuvel gemaakt!924) van de
kroniek van Rombout Van den Riele de oude (slechts pp. 5-28 bewaard, plus achter-
aan een fol. 0 [stuk van vooraan (p. 3?), maar in de tweede hand geschreven] met het
beleg van Mechelen in 1303), op 't einde toegevoegd: 11/05/1498 St.-Romboutstoren
afgebrand, 1550 brand in het minderbroedersklooster, 1567 de relikwieën van St.-
Rombout getoond; op fol. 107 werd onderaan door de tweede hand een nota over
1643 toegevoegd
delen: 1 band in quarto (32 x 21 cm), 112 folia, papier in halve band met perkamen-
ten rug

20 titel: Inventaire des privilèges conservés ès Archives de la Ville et Province de Mali-
nes. depuis 1238, jusqu'à 1666.
plaatsnummer: Overdracht RAA, Mechelen, 27

concordantie: geen
herkomst: inbewaargeving door het RAA, aanwinsten 1956 uit het AR, Manuscrip-
tenverzameling, 1042c; voor 28 Bfr. aangekocht door het Rijksarchief op 05/02/1861
(nr. 7300 uit de verkoopscatalogus van de bibliotheek van Th. De Jonghe)
auteur: onbekend
periode: 200-1599
datering: negentiende eeuw
taal: Nederlands en Frans
beschrijving: inventaris der privilegiën tot 1666, plus lijsten van de Heren, Schouten
en Gouverneurs van Mechelen, plus histories van de Spaanse en Engelse Furie in 't
Nederlands en 't Frans, plus na het 1ste relaas van de Spaanse Furie een Franse kro-
niek zonder titel 200-1599 (fol.  83r°-117r°) en nog een  Nederlands stuk 1573-
1582 (fol. 137r°) en een Frans 1471-1506 (fol. 137v°)
delen: 1 register in octavo (18,5 x 15,5), 139 folia, papier in kartonnen band

* Zie ook verder V 235

1.3. Andere uit of tot de 16de eeuw

21 titel: “Kronyk van Mechelen 1469-1574” [alleen op de rug] en “Naemen van alle de
Presidenten van het Parlement tot Mechelen”
plaatsnummer: V 3
concordantie: geen
herkomst: onbekend
auteur: onbekend
periode: 1469-1574 en 1521-1773 (presidenten van de Grote Raad)
datering: negentiende eeuw
taal: Nederlands

922 Voor de problematiek over typologie en terminologie, zie GUMBERT (Johan Peter), Codicologische eenhe-
den – opzet voor een terminologie (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Mededelin-
gen van de Afdeling Letterkunde, N.R., dl. 67, nr. 2, Amsterdam, 2004), pp. 6-7 en 31.

923 Het is wél een oude kopie, want op p. 24 (fol. 108v°) is er sprake van “den sesten penninck” en is er dus
nog niet – door een kopieerfoutje of hypercorrect – de 16de van gemaakt!

924 Zoals Bram Caers beweert in Vertekend verleden (…), pp. 161-168.
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beschrijving: annalen
delen: 1 register in klein-octavo (18 x 16 cm), s.p., papier in halve band met linnen
rug

22 titel: geen
plaatsnummer: V 520
concordantie: geen
herkomst: onbekend
auteur: onbekend
periode: 1576-1589
datering: twintigste-eeuwse kopie
taal: Nederlands
beschrijving: fragment van een Mechelse kroniek, voornamelijk over de oorlogshan-
delingen en de ketterij
delen: 3 katernen in quarto (34,5 x 21 cm), 72 pp., papier zonder band

1.4. De zeventiende-eeuwse auteurs

a. Gramaye925

23 titel:  Historie  van Mechelen getrocken uyt  verscheyde oude chronycken ...  hand-
schriften, brieven en besondere bescheeden geschreven anno 1633.
plaatsnummer: V 36
concordantie: geen
herkomst: veiling Prosper Van Melckebeke Gent 15-16/06/1938926 (lot 374, 80 Bfr.

925 ° Antwerpen 1579 – † Lübeck 1635, rechtsgeleerde, hoogleraar, hofhistoriograaf van Albrecht en Isabella,
diplomaat en geograaf; reiziger doorheen de Nederlanden en het Middellandse Zeegebied, proost van Arn-
hem, aartsdiaken van Utrecht, gymnasiumbestuurder in Lübeck, protonotarius apostolicus. Cfr. EVEN (Ed-
ward, VAN), Jean-Baptiste Gramaye, historiographe. (1606.)  in  Bulletin du bibliophile belge, dl. 9, Brus-
sel, 1852, pp. 324-326, GRAMAYE (Jean-Baptiste), historiographe des Pays-Bas  in  Biographie univer-
selle classique ou dictionaire historique portatif. (...), dl. 2 (H-R), Parijs, 1829, p. 1311, GRAMAYE (Jan
Baptist)  in  AA (A. J.,  VAN DER),  Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende (...), dl. 7,
Haarlem, 1862, pp. 359-361, Gramaye (Jean-Baptiste)  in  FELLER (François-Xavier, de), Biographie uni-
verselle ou dictionnaire historique des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs
vertus, leurs erreurs ou leurs crîmes, depuis le commencement du monde juqu'à nos jours. Nouvelle éditi-
on, revue et continuée jusq'en 1838, dl. 3, Besançon/Parijs, 1839, p. 363, NÈVE (Félix), Examen historique
Du Tableau des alphabets et des langues publié par J.-B. Gramaye. Specimen litterarum et linguarum uni-
versi orbis  (Athi, Joannes Masius. –  1622)  in  Messager….1854, pp. 108-131 en 190-210, RONVAUX

(Marc), 1607 : la première Histoire de Namur… Jean-Baptiste Gramaye  in  Gueteur Wallon, jg. 82, nr. 4
(okt.-dec..), Namen, 2006, pp. 108-121 en PUTTE (VAN DER, Ferdinand),  J. В. Gramaye, historiographe
des Pays-Bas  in  Annales de la Société d'Émulation de Bruges, jg. 1841, afl. 3, pp. 397-401.
Voor de theologische controversen werd in de zestiende en zeventiende eeuw beroep gedaan op historici,
wat de geschiedbeoefening in een afhankelijkheidspositie plaatste; cfr. VERMASEREN (Bernard Antoon),
De katholieke Nederlandsche geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den opstand (uitgave doc-
toraatsproefschrift Letteren en Wijsbegeerte Nijmegen 1941), Maastricht, 1941, pp. 202-223 (Gramaye pp.
203-208).

926 Zie ook nrs. 56 (V42) en 84 (V4-5).  Een catalogus ervan konden we nergens vinden, maar het gaat hier
ongetwijfeld over de bibliotheek van Prosper Edmond Joseph Marie Van Melckebeke, op 16/06/1876 te
Mechelen geboren als zoon van  pharmacien Prosper Gustave Henri Marie (° Mechelen 11/09/1844) en
Marie Louise Amélie Joséphine Polfliet (Burgerlijke Stand Mechelen, Geboortes, 1876, akte nr. 750) en
ongehuwd gestorven te Mechelen op 28/02/1938 (Burgerlijke Stand Mechelen, Overlijdens, 1938); dat
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16% +1 Bfr.); ex libris van Th. De Jonghe (zie zijn verkoopscatalogus, dl. 2, p. 363,
nr. 7275); het stond eerder al in de verkoopscatalogus van Willem Verhoeven (zie
Catalogue des livres de la bibliothèque de feu Monsieur Guilleaume-François Ver-
hoeven; (...), p. 188, nr. 2776, prijs 1 fr. volgens ex. De Bruyn)
auteur: anonieme kopiist [origineel door J. B. Gramaye]
periode: 753-1661
datering: zeventiende-eeuws afschrift (niet 1633, maar na 1667)
taal: Nederlands
beschrijving: Heel diverse inhoud, zoals over de naam van de stad, over de kloosters,
godshuizen en kapellen, over de voorstad, over de doorluchtigste mannen (met een
lijst van de schouten); in de verkoopscatalogus van de Jonghe staat de nota: “C'est
l'Histoire de Malines, par Grammaye [sic], publiée en 1667927” (wat ook zo is). Als
het jaar van de titelpagina correct zou zijn, zouden we hier een vertaling hebben van
jaren vóór de uitgave ervan! De schouten worden in het handschrift – net zoals in het
drukwerk – echter opgesomd tot Dominicus de Hornes, benoemd in 1661. Om een
ons onbekende reden heeft de kopiist het werk een andere titel gegeven, anoniem ge-
houden  en  geantidateerd.  Eind  1633  (1  december)  overleed  infante  Isabella  van
Spanje, de landvoogdes en gewezen soevereine; misschien vond de kopiist die da-
tum symbolisch. De Albertina heeft een juist gedateerd afschrift928.
delen: 1 register in octavo (20,5 x 15,5 cm), 142 pp., papier in volle perkamenten
band

* Zie ook EE XXXIV 1 bij Valerius.

b. H. Van den Coelput

maakt hem dus ook de kleinzoon van apotheker Willem Jan Joost (schreef een aantal boeken over de artse-
nijmeng- of bereidkunde in het Frans, waarvan vele in het Spaans vertaald werden, plus biografieën van
Vlaamse kunstenaars en Mechelse geschiedkundige werken). Vader Prosper († Mechelen 06/12/1907), be-
haalde ook zijn diploma van apotheker aan de KUL in 1868 en hielp zijn vader in diens apotheek, geves -
tigd in de Onze-Lieve-Vrouwestraat en verhuisde die na vaders dood naar de Guldenstraat 27 (het histori-
sche pand “den Ingel”). Na het overlijden van Prosper werd zijn apotheek overgenomen door Oscar Van
Schoor (1873-1936). De zaakwaarnemer sloot de apotheek in 1937 en het meubilair werd in 1939 ver-
kocht. Het huis bleef in het bezit van de familie Van Melckebeke en in 1938 liet mevrouw Verschueren-
Van Melckebeke het gelijkvloers nog grondig verbouwen. De inlichtingen over 1937-1938 van “Afdeeling
V - Archief en Bibliotheek” voor het jaarverslag vermeldden: “Archief : (...). Vier handschriften werden
aangekocht op de veiling Van Melckebeke.”; zie Stad Mechelen. Verslag over het beheer en den toestand
der stadszaken, neergelegd den 3 october 1938 in vergadering van den gemeenteraad, p. 15.

927 Cfr. het gedrukte GRAMAYE (Jan-Baptist), Historiae et antiquitatum urbis et provinciae Mechliniensis libri
III, Brussel, 1607, s.p. en de vertaling ID. (vert. P. DE Nielis), Historie der Antiquityten vande Stadt ende
Provincie van Mechelen, ghedeylt in dry Boecken, beschreven inde latynsche taele door den Hoogh-ghel-
eerden Heer J. B. Gramaye Prost van Arnheym, ende Historie-schryver der Princen: in't Jaer 1607. Ende
nu over-geset in onse neder-landtsche taele tot verlichtinge ende beter verstaenbaerheyt van het Leven
ende Mirakelen van den H. Rumoldus Patroon der selver Stadt, Mechelen, 1667, 80 pp. Een exemplaar
met handgeschreven nota's erbij werd verkocht in 1807: [SAM, M 10490 (a)] Catalogue des livres des bi-
bliothèques de feu Messieurs J.-B.-J. Verhaghen, En son vivant Président du Tribunal de première Instan-
ce de l'Arrondissement de Malines; et F.-D. Van Velsen, et autres défunts; Contenant un grand nombre
d'Ouvrages curieux en tous genres : (…), Mechelen, s.a. (1807), p. 18: “258   Historie der Anticketyten
van Mechelen door J. B. Grammaye met daer by eenige Noten MSS ; Mech. 1667. in -8.”

928 Zie MARCHAL, Catalogue (...), T. 3, 2e partie, p. 208 (nr. 17214 – dit zou volgens hem zou nr. 742 uit de
Bibliotheca Hulthemania zijn, maar dat is de kroniek van Rombout Van den Riele de oude, zie voetnoot
51.
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24 titel: De beschryvinghe der gheboorte linie oft geslachts afcomst vande Edele Hee-
ren Berthouders, Met hunlieden Stam-huys Vooghden. Oock de naemen vande Hee-
ren Bisschoppen van Luyck, 't saemen Regeerders met de heeren Berthouders der
Stadt  Jurisdictie  ende  s'lants  van  Mechelen.  Met  veele  waerachtighe  geschiede-
nissen binnen de voorn. Stadt als elders vergaederdt door Henricus vanden Coelput.
plaatsnummer: DD I 1 [in Safe I, rek 3]
concordantie: geen
herkomst:  misschien is dit het ex. uit de Catalogus librorum Joannis Baptistæ Ver-
dussen, (…), Antwerpen, s.a. (1776), dl. 1, p. 224, nr. 37929; zes jaar later werd een
ex. verkocht uit de Catalogus librorum in omni classe scientiarum Quos reliquit re-
verendus  admodum dominus  Gerardus  Dominicus  de  Azevedo-Coutinho-y-Bernal
(...), Mechelen, s.a. (1782), p. 45, nr. 743930; drie jaar later lezen we op p. 33 van de
Catalogue d'une belle Collection de Livres dans toutes sortes de Sciences delaissée
par feu Jean-Alexandre Van der Linden, (…), Mechelen, s.a. (1785) twee gelijkaardi-
ge  titels:  “457(D)   Geslagts-afkomste  ofte  Geborte-linie  van  het  huys  Berthout.
handschr. in-fol.” (verkocht voor 4 gl. 5 st.) en “457(F)  Geboorte-linie van van de
Berthouders door H. van den Coelput handschr. in-4°” (verkocht voor 1 gl. 1 st.); we
moeten nu bijna een eeuw overslaan om het dan te zien staan in de verkoopscatalo-
gus  van kan. De Ridder (opgegeven als een ex. van 284 pp. [ong. overeenkomend
met onze 141 folia], volledig in de hand van kan. De Azevedo, met de volledige B-
traditie plus achteraan de kroniek Van den Coelput; zie Catalogue des livres de la bi-
bliothèque délaissée par feu Mr C. B. De Ridder (…), Mechelen, 1877, p. 1, nr. 2:
“Chronyke van Mechelen, manuscrit in-fol. bien écrit, bien conservé et relié. - 284
pages, armoiries en couleur. / Ce précieux manuscrit est, d'après une note de M. De
Ridder et l'avis de connaisseurs, entièrement écrit de la main du chanoine Azevedo.
Il contient : / De Beschryvinge der geboorte-linnie oft geslachts afcomst van de ede-
le Heeren berthouders met huns lieden stamhuys voogden. Ook de namen van de
Heeren Bisschoppen van Luyck te samen Regeerders met de Heeren Berthouders der
Stadt, jurisdictie ende s'lands van Mechelen. Met vele waerachtige geschiedenissen
binnen de voors. stadt ende elders van de geboorte Jesu-Christi tot den jare MD-
CLXVI...  vergadert door Henricus van den Coelput. - Cronyke van Mechelen be-
schreven door Rombout van den Riele, eindigende 1503. - Cronyke van Mechelen
beschreven door Nicolaus Steylaert, aentrent het jaer 1546. - Destructie der Sant-
Poort, 7 Augusti anno 1546 beschreven door Nicolaus Steylaert.”); het zal toen nog
niet aangekocht zijn door het SAM, maar dertien jaar later allicht wél uit de  Catalo-
gue de la remarquable Collection (...) Auguste De Bruyne (...), s.l.n.d. (Mechelen,
1890), p. 115, nr. 1217931 (ook weergegeven in CLERCQ (Léopold, LE), Les De Bruy-
ne, libraires, antiquaires et bibliophiles malinois (1810-1889). Contribution à l'his-

929 “Beschryvinge der Geborte-Linie, ofte Geslachte van de Heeren Berthouders heeren van Mechelen, Grim-
bergen &c., met veele Geschiedenissen, soo binnen de voornoemde Stad, als den Landen van Mechelen,
by-een vergadert door Henr. van Coelput. MSS. zeer net geschreven.” (verkocht voor 7 gl. 16 st.).

930 “Beschryving der Geboorte-linie der Heeren Berthouders met veele geschiedenisse binne die Stadt tot den
jaere 1666/  Handschr. met gekleurde Waepenen. - De Chronycke van Rombout van den Riele ende van
Nic. Steylaert. Ibid.” (verkocht voor 4 gl.).

931 “De beschryvinghe der gheboorte linie oft geslachts afcomst van de edele Heeren Berthouders met hunlie-
den stamhuys vooghden .. met veele waerachtige geschiedenissen binnen de stadt Mechelen . . . verga-
derdt door Henricus van den Coelput. / Ms. in-fol., dem. rel. Dessins (XVIIe siècle). / Ms. orig. d'une belle
écriture et rempli d'armoiries coloriées. On y trouve aussi une relation curieuse de l'explosion de la porte
du Sablon en 1546.” (volgens Le Clercq toen verkocht voor 80 Bfr.).
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toire du livre ancien et de la  bibliophilie en Belgique au XIXe siècle, Antwerpen,
1936, p. 56); het stond al in onze inventaris 8 van 1894; er is een theorie932 dat het
een dedicatie-exemplaar aan het het stadsbestuur geweest is en dus al veel langer in
de archieven gestoken heeft,  maar die  theorie  valt  niet  meer te verifiëren (waar-
schijnlijker is de aankoop in 1890).
auteur: schoolmeester Henricus Van den Coelput933

periode: 1 v.Chr.-1665
datering: helft zeventiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: prachtig handschrift, rijk verlucht en duidelijk, met kopieën en verta-
lingen van oorkonden, een prestigeproject om het stedelijk patriottisme aan te wak-
keren en – uit contrareformatorische hoek – de dubbele trouw aan kerk en vorst te
beklemtonen934;  er zijn ook exemplaren935 van in de Albertina (VAN DEN GHEYN,
Catalogue  (...),  dl.  8,  1908,  nr.  5427  [uit  de  bibliotheek  van  H.  D.  Van  den
Nieuwenhuysen936,  later  van  gravin  d'Yve,  door  de  Albertina  gekocht  uit  de
boekenverkoop937 van Van den Eynden te Antwerpen in februari 1898 (nr. 2473, voor
30 Bfr.)] en in 5443; MARCHAL, Catalogue..., T. 3, 2e partie, p. 210, nr. 7135 [uit de
bibliotheek van Nuewens] en p. 211, nr. 13749 [uit de bibliotheek van Le Candèle]).
delen: 1 register in quarto (32 x 20 cm), 141 folia, papier in moderne linnen band

c. D. Vrindts

932 Zie CAERS (B.), Vertekend verleden. (…), p. 184.
933 1606–1669. Dat hij hier schoolmeester was, blijkt inderdaad uit de naamlijst van de geadmitteerde school-

meesters en -meesteressen in het  “primitieve” visitatieverslag door de scholaster d.d. 27/04/1643: “Mr

Henden van den Coolputt in S. Cathelijnestraet”; zie AAM, Parochialia, Mechelen, St.-Rombout, OR, nr.
998c. Cfr.  de parochieregisters: Henricus, zoon van Franschoijs  Coelput en Lesken Beeckmans werd op
18/12/1606 gedoopt in O.L.Vrouw-over-de-Dijle. Op 05/02/1633 trouwde hij (Henricus Van den Coelput)
in St.-Katelijnekerk met Jacoba De Smet. Ze kregen vijf kinderen tussen 1633 en '45: 1633 Eugenia Jaco-
ba † 1687 / 1636 Ingelbertus † 1673 / 1639 Joanna † 1685 / 1642 Egidius † 1676 / 1645 Philippus Antoni-
us † 1678. Een Coelput (geen voornaam) uit de bogijne straet (waar ook de kinderen later stierven) werd
op 06/06/1669 in St.-Romboutskerk begraven als tinnenkandelaarslijk.

934 Zie CAERS (B.), Op. cit., pp. 181-184.
935 Een versie tot 1646, maar vervolgd door Corn. Van Gestel tot 1743, zou in 1859 aangekocht zijn door Ga-

chard voor 17 Bfr.  (Catalogue des  livres  et  manuscrits de la bibliothèque de feu monsieur de Crane
d'Heysselaer, Mechelen, 1859 p. 3, nr. 23). Zeventien jaar later werd nog een dergelijk ex. verkocht uit de
bibliotheek van Félix Goethals, oud-bibliothecaris van Brussel; zie PINCHART (Alexandre), Catalogue de
la bibliothèque de M. F.-V. Goethals (...), Brussel, 1878, pp. 70-71: (in de marge “Seigneurie de Malines”)
“177. Titre au premier feuillet, dans un cartouche dessiné à l'encre de Chine: Chronycke van Mechelen tot
den Jaer 1646, Door H: Van Coelput vervolght Door D'Heer Cornelius Van Gestel tot den Jaere 1717,
ende voorts tot 1743 (Chronique de Malines jusqu'à l'an 1646, par le sieur H. Van Coelput, continuée par
le sieur Corneille Van Gestel jusqu'à l'année 1717, et plus tard jusqu'en 1743). / Ce manuscrit est orné
d'écussons dessinés à la plume, et de dix portraits, dont l'un reproduit les traits de C. Van Gestel, gravé
par Ant. Opdebeeck, et les neuf autres ceux des premiers archevêques de Malines depuis Granvelle. / Petit
in-folio; demi-reliure, dos en veau brun, avec nervures; papier jaunâtre jaspé sur les plats. - Il a figuré
dans une vente sous le n° 23.”

936 Zie in [KBR, VI 87.084 A 172] Catalogus librorum (...) Henr. Domin. van den Nieuwenhuysen (...), Me-
chelen, 1781, 166 pp. (geen ex. in het SAM; door onszelf dus niet nagekeken).

937 Zie Catalogue d'une importante collection de livres délaissée par feu Mr Egide van den Eynden. Dont la
vente publique aura lieu le jeudi 24 février 1898 et jours suivants ... à la maison mortuaire rue Kipdorp,
41, à Anvers sous la direction du notaire G. van de Zanden assisté du libraire Jos. Kockx, Antwerpen,
1898.
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25 titel: Historie van Mechelen
plaatsnummer: EE VIII 1
concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1894 en al eerder in 1881 in HERMANS

(V.), Catalogue méthodique (…), p. 189, nr. 1860
herkomst: volgens een bijgevoegde nota van stadsarchivaris V. Hermans door de stad
gekocht op een veiling te Brussel op 26/08/[1879??], handschrift nr. 40, aangekocht
voor stadsrekening met nrs. 79 en 82; misschien voordien verkocht uit de nalaten-
schap van graaf Frans Cornelis Ghisleen Cuypers de Rymenam (zie Catalogue d'une
très-belle Collection de Livres, (...) à la maison de la veuve DE CUYPERS de Ryme-
nam, 1802, p. 107, nr. 1658 (“Historie van Mechelen MSS. Seer curieus en wel ge-
conserveert.”), verkocht voor 4 Ffr. aan Collaer).
auteur: Dominicus Vrindts938

periode: 712-1665939

datering: midden zeventiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf van de compilator en continuator940 (nam eigenlijk traditie B
tweemaal over pp. 1-62 en 357-375)
delen: 1 register in octavo (19,5 x 15 cm), 500 pp. + enkele losse vellen, papier in
volle perkamenten band

d. Valerius941

938 Dominicus Vrindts uit de O.L.Vrouweparochie was een meester van het Mechelse Kousenmakersambacht
en schermmeester van de Schermersgilde, in 1637 getrouwd met Catharina Daneels (of Daniels) (B 14/03/
1678 met het kousenmakersambacht). Van hemzelf konden we geen doop- of zekere begrafenisdatum te-
rugvinden, maar hij moet eind november of begin december 1669 overleden zijn, want dan werd zijn leer-
ling door een andere meester overgenomen. Hij was een zoon van Louis, gewezen sergeant-majoor van de
stad en een broer van Remy, luitenant-schout, beiden niet onbesproken).

939 Mogelijk zijn er nog eerdere versies van geweest, want J.-B. BRASSEUR noteerde in de catalogus van Nue-
wens (Vente d'une riche et rare collection de manuscrits et livres imprimés, (…), s.l.n.d. (Brussel, 1811), p.
44): “375  Van Mechelen ende der Borgherye sedert den jaere 712 tot 1659. MS. du tems in parvo, folio
demi réliure.”. Later bezat onze August De Bruyne er nog een ander; zie  Catalogue de la remarquable
Collection (...) Auguste De Bruyne (...), s.l.n.d. (Mechelen, 1890), p. 9, nr. “87  Van Mechelen ende de
Borgherye sindert den Jare 712. - Anno 1643. / Ms. in-fol., cart., Intéressant.”

940 Zie de uitvoerige beschrijving bij CAERS (B.), Op. cit., pp. 173-181.
941 Remmerus Valerius (Remigius Wauters, 1607-1687), pastoor te Muizen bij Mechelen. Zie Valerius (Rem-

merus)  in BRANDEN (Frans Josef,  VAN DEN) en FREDERIKS (Johannes Godefridus),  Biographisch woor-
denboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, Amsterdam, 1888-1891, p. 802; FONCKE (Robert),
... En het schip wilde niet verder varen  in  Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse taal- en letterkunde, N.R., jg. 1966, afl. 1-4, Gent, 1966, pp. 31-33;  ROERSCH (Alphonse),
VALERIUS (Remmerus)  in  Biographie Nationale, dl. 26 (VAAST - VYVERE), Brussel, 1936-1938, kol.
99-100; Remmerus Valerius en zyne werken  in  Mechelsch Nieuws- en Aenkondigingsblad, jg. 1, nrs. 5-7
en 9 (18/01/1863-15/02/1863); ZECH-DU BIEZ (G.), Les almanachs malinois et leurs auteurs  in  Bulletin
du Cercle archéologique, littéraire & artistique de Malines, bdl. 12 (1902), pp. 101-184 (Valerius pp. 109-
111); CAERS (B.), Vertekend verleden. (…), pp. 184-187.
Zijn kroniek verscheen eerst in Den Mechelschen Almanach voor het jaer Ons Heeren Jesu Christi 1675,
e.v. en werd na zijn dood verdergezet en verzameld uit die almanakken en afzonderlijk uitgegeven (er is
dus een verschil tussen de uitgaven van 1675, 1680, 1706, 1760, 1766 en 1775) als Chronyke van Meche-
len. Vermeerdert met een kort verhael van het Leven en Schriften van den Aucteur als oock met eene ach-
tervolgende Tafel &c. makende een korte generale Chronyke van den Jaere 355. tot den Jaere 1680., Me-
chelen, s.a. (1775), XLVIII-191-XXIV pp.; zie JONGHE (Jan Frans, DE), D. Almanakken in  SMEYERS (Jos)
en  VIEU-KUIK (Hermina Jantina),  Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, dl. 6, Amsterdam,
1975, (pp .447-459) p. 455.
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26 titel: Mechelsche Chronijcke (...)
plaatsnummer: EE XXXIV 1
concordantie: geen
herkomst:  Catalogue de  la  remarquable  Collection  (...)  Auguste  De Bruyne (...),
s.l.n.d. (Mechelen, 1890), p. 4, nr. 29: “Mechelsche chronycke gemaeckt door Rem-
merus Valerius... - Mechelsche chronycke gemaeckt door Gramaye. / Ens. 1 vol. in-
8, veau. / Ms. de 600 pp. jolie écrit. régulière.”
auteur: onbekende kopiist (originelen door Remmerus Valerius942 & Jan-Baptist Gra-
maye)
periode: 720-1681
datering: achttiende-eeuwse kopie (1752?)
taal: Nederlands
beschrijving: met Bladt-wijser en enkele tekeningen (H. Helena met 2 chronogram-
men, beide 1752 vormend (1000 j. na de aankomst van St.-Rumoldus in Mechelen);
wapenschild van Mechelen)
delen: 1 register in klein-octavo (16 x 10 cm) met 3 onderdelen, 590 pp., papier in
volle lederen band

▪ 1.  Mechelsche Chronijcke gemaeckt door den Eerweirdighen Heer Remme-
rus Valerius Pastoor in de parochie van Muysen (tot 1681, hij overleed in
1687);

▪ 2. zijn grafschrift op p. 497;
▪ 3. vanaf p. 498: Mechelsche Chronijcke gemaeckt door J. Grammeije Histo-

rie-schrijver (cfr. nr. 26).

* Zie ook EE XXXIII 1 bij de Azevedo.

e. Anonieme

27 titel: geen
plaatsnummer: V 527
concordantie: geen
herkomst: onbekend
auteur: onbekend

942 Het was niet ongebruikelijk om zelfs gedrukte kronieken af te schrijven. Zo bezit de Albertina een kopie
van Valelerius' 1ste versie uit 1675, uit de bibliotheken van burgemeester P. A. Pierets en A. J. De Vylder;
zie VAN DEN GHEYN, Catalogue (…), dl. 8, p. 114, nr. 5444 (oud nr. 18084). Die A. J. De Vylder zal wel
Alexander Josepus (D 01/11/1748) geweest zijn, de zoon van de verder genoemde kroniekschrijver en
schepene Joannes Philippus De Vylder en Anna Francisca Van Kiel. Ook de gedrukte kronieken werden
van aantekeningen voorzien; zo bezat burgemeester Pïerets de Crooneburgh twee uitgaven van Valerius
met aantekeningen door Joffroy, zie Catalogue des livres de la bibliothèque de feu monsieur P. A. J. Pier-
ets de Croonenburgh, (…), Mechelen, s.a. (1838), p. 105: “1877  Chronycke van Mechelen door Romb.
Valerius (Wouters). Mech. 1675 et années suiv. in-8°. v. / Cet ouvrage est augmentée de notes manuscrites
et d'une collection de vers flamands par Joffroy.” (verkocht voor 20 fr.) en “1878  Les mêmes chroniques.
5 vol. in-8°. v. / Cette edition est augmentée de notes manuscrites et d'une liste des magistrats de Malines
par le précédent.” (verkocht voor 4,4 fr.). De kroniek van Joffroy werd dan ook weer van nota's voorzien
en zo werkte men altijd maar verder; cfr. J.-B. BRASSEUR in zijn catalogus van Nuewens (Vente d'une ri-
che et rare collection de manuscrits et livres imprimés, (…), s.l.n.d. (Brussel, 1811), p. 149: “1919  Histo-
rie der provincie van Mechelen, door J. B. Joffroy. ibid 1721. met papier gevoedert en noten. MS. seer cu-
rieus. in-12. veau.”.
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periode: 1343-1588
datering: zeventiende-eeuws (p. 1 en blanco 23-24 is eigenlijk een dubbel blad in an-
der formaat door een andere hand over 1578 en uittreksels uit goedenissen 1385-
1396)
taal: Nederlands en Latijn
beschrijving: annalen met eigenlijk uittreksels uit  akten over goederen,  veel over
kloostergoederen; notitie over de kinderen van Dodoens op p. 29 (1585)
delen: 1 katern in quarto (31,5 x 19,5 cm), 24 pp., papier zonder band

1.5. 18de-eeuwse kroniekschrijvers

a. Le Roy943

28 titel:  Histoire Ecclesiastique et Civile de la Ville de Malines et de son Territoire.
Deze titel staat op een briefje, geplakt over een eerdere titel: le Grand Theatre Sacré
et Profane dù Duché de Brabant. Livre premier contenant l'Archevéché de Malines.
plaatsnummer: V 342
concordantie: geen
herkomst: onbekend
auteur:  onbekende  kopiist  (origineel  soms  toegeschreven  aan  Antonius  Sanderus
[1586-1664], maar eigenlijk door baron Jacques Le Roy [1633-1719] en postuum
verschenen
periode: 753 tot 1ste kwart achttiende eeuw
datering: negentiende eeuw
taal: Frans
beschrijving: afschrift van Le Grand Theatre Sacré du Duché de Brabant, contenant
(…). Tome premier, contenant l'Archevêché de Malines, Den Haag, 1729, (première
partie944) [II]-176 pp., met de variant op de titel (& Profane) zoals gesuggereerd in
het voorwoord945

delen: 1 register in octavo (21 x 16,5 cm), s.p., papier in halve band met lederen rug

b. Cuypers946

943 Baron van Broechem-Oelegem en het Heilige Rijk; zie RAADT (Jean Théodore, DE), Jacques le Roy, ba-
ron de Broechem et du Saint-Empire, historien brabançon, et sa famille, Nijmegen, 1891.

944 Dit eerste deeltje van het eerste volume bevat op 't eind de “doyenné de Malines”; het tweede deeltje (met
“doyenné de Bruxelles”) is niet in dit handschrift opgenomen.

945 Van baron Jacques Le Roy verscheen een jaar later ook een tweedelig Grand Théatre Profane du Duché
de  Brabant,  contenant  (….),  's-Gravenhage,  1730  en  Nederlandstalige  vertalingen  van  beide  werken
(Groot Kerkelyk Toneel des Hertogdoms van Brabant, behelzende (...), 's-Gravenhage, 1727 en Groot We-
reldlyk Tooneel des Hertogdoms van Braband. Behelzende (...), 's-Gravenhage, 1730. Het zijn geen verta-
lingen van Sanderus zijn Latijnse Chorographia sacra Brabantiae!

946 Jonker Daniel Frans Cuypers de Rijmenam (1653-1725), heer van Rijmenam, advocaat bij de Grote Raad
en schepen, stadsgriffier en charterbewaarder van Mechelen; tevens hoofd van de rederijkerskamer De Pe-
oene. Het SAM bezit van hem eveneens de “Idæa Hierarchiæ Belgicæ” [aanwinst 1955, 4 banden in quar-
to (33 x 21 cm), s.p., papier in halve band met lederen rug, met in deel 3 o.a. een korte historiek van de
kerken der stad Mechelen en van het aartsbisdom (aartsbisschoppen, parochies per decanaat, enz.)]: SAM,
Varia, V 796/1-4: “Idæa Hierarchiæ Belgicæ Sive Belgium Sacrum de Episcopatibus Belgicarum Provin-
ciarum Rebusque ab Episcopis præclarè gestis Deductâ ferie ad nostram usque Ætatem Opus singulare
Tribus Tomis distinctum In qua Ecclesiarum, Collegiorum, Monasteriorum, Locorumque sacrorum Origi-
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29 titel:  Chronyck  ende  beschrijvinghe  vande  geschiedenissen  voorgevallen  in  ende
ontrent de stadt Mechelen; wanneer ende op wat conditien het District daer aenghe-
comen is, sondage naer Ste Pauwels Bekeeringhe, 1307; ende hoe Mechelen verhe-
ven is by Frederich Roomsch Keyser tot een graafschap, den 10 januarii 1490. By
een vergaedert ende op syn ordre ghestelt door joncker Daniël-Frans Cuypers, Gar-
de des chartres der stadt ende provincie van Mechelen.
plaatsnummer: EE X 1-2
concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1894 en al eerder in 1881 in HERMANS

(Victor), Catalogue méthodique (…), p. 189, nr. 1863)
herkomst: op 05/04/1802 e.v. verkocht als nr. 1557 door de weduwe van graaf Frans
Cornelis Ghisleen Cuypers de Rymenam947 (zie Catalogue d'une très-belle Collecti-
on de Livres, (...) à la maison de la veuve DE CUYPERS de Rymenam, Brussel, s.a.
(1802), p. 106, nr. 1557: “Cronyk en beschryving van de geschiedenissen voorgeval-
len in en ontrent de stad Mechelen wanneer en op wat conditien het district daer aen
gekomen is ( beginnende van 1307 tot 1699,) &c. by een vergadert door J. Daniel
Frans. Cuypers heer van Rymenam &c. garde des Chartres des stad Mechelen en
prov. MSS. van 826. pag. schoon en distinct geschreven met ingevoegde fig. 2 deelen
vergult op 't plat.”, verkocht voor 92 Ffr. aan Collaer); in 1881 al in HERMANS (V.),
Catalogue méthodique (…), p. 188, nr. 1852

nes, & Incrementa, Principum Fundationes, & Dotationes Item Fidei Christianæ initia, SS. Gesta, Genti-
um conversiones &c. Ex Authenticis Monumentis, probatisque Scriptoribus varijs, In hanc novam Lucem
proferre conatur Prænobilis Dominus Daniel Franciscus Cuypers Toparcha de Rijmenam, Muyselwijck,
Zutingen &c.” Zie [LEENE (Joseph,  VAN DEN)],  Daniel François Cuypers Escuyer Seign. de Rymenam,
Muyselwyck, Zutingen &c.  in  Le Theatre de la Noblesse du Brabant representant les Erections de Terres,
Seigneuries, & Noms des Personnes, & des Familles Titrées, les Creations des Chevaleries, & Octroys des
Marques d'Honneur & de Noblesse. Accordez par les Princes souverains Ducs de Brabant, jusques au
Roy  PHILIPPE  V.  a  present  regnant.  Divisé  en  trois  Parties,  Enrichies  des  Genealogies,  Alliances,
Quartiers, Epitaphes, & d'autres Recherches Anciennes & Modernes, Luik, 1705, 2 pp. (s.p.).

947 Laatste heer van Rijmenam, ° 1731 – † 1798, woonachtig te Brussel en nog in het bezit van een overgeërf-
de collectie boeken en ’curiosa’; zie STEIN D'ALTENSTEIN ([Isidore],  DE), CUYPERS  in  Annuaire de la
Noblesse de Belgique, 19de j., Brussel, 1865, (pp. 72-78) pp. 77-78 (over Daniël Frans op pp. 73-74). Zie
ook nog JUTEN (Wilhelmus Johannes Franciscus),  De familie Cuypers  in  Taxandria. Tijdschrift voor
Noordbrabantse Geschiedenis en Volkskunde, jg. 5, Bergen-op-Zoom, 1898, pp. 20-24, 58-63, 112-124,
174-184 en 200-204 (over Daniël Frans en Frans Cornelis Ghisleen resp. op. pp. 180-181 en 183-184). De
weduwe van de laatste heer van Rijmenam, Maria Anna Josepha Bourlet († Brussel 06/12/1819, 62 j. en
10 mnd oud), veilde in mei 1802 uit geldnood de familiecollectie. Ook zijn kunst werd toen verkocht; zie
[SAM, M 1905/B (a)] Catalogue d'une très-belle Collection de Desseins et Estampes, Des plus célèbres
Graveurs, tels que Bolswert, Pontius, Witdoeck, De Jode &c. &c. provenant du Cabinet de François-Cor-
neille-Gislain De Cuypers de Reymenam; Dont la Vente se fera, en argent de change, au comptant & le
sol au florin, le 16 Floreal an 10, Jeudi 6 Mai 1802, et jours suivans, dans la maison occupée par Ma-
dame sa veuve, Rempart  Cisalpin, dit des Moines, section 3 , No. 1261. Après la vente des Desseins et Es-
tampes, se fera celle des Figures et bas-reliefs, en bronze, yvoire, marbre et nacre de perles, des objets de
physique, des medailles très-rares et bien conservées, &c. qui sera Annoncée par Catalogue separé , Brus-
sel, s.a. (1802), 92 pp. en [SAM, M 1905/C (a)] Catalogue d'une très-belle Collection de Figures et Bas-
reliefs En Bronze, Yvoir, Marbre & nacre de Perles. Item des Objets de Physique. Item d'un Cabinet d'une
grande quantité de Médailles en or, en argent & en toute espèce. Item toutes les Monnoies connues de
l'univers. Provenant du Cabinet de FRANÇOIS-CORNEILLE GISLAIN DE CUYPERS DE RYMENAM.
Dont la Vente se fera, en argent de change, au comptant & le sol au florin, le 30 Floreal , an dix, Jeudi 20
Mai 1802, & jours suivans , dans la maison occupée par Madame sa Veuve, Rempart Cisalpin, dit des
Moines, section 3 , No. 1261, Brussel, s.a. (1802), 14 pp. Dochter Anne De Cuijpers Reijmenam (° Brussel
04-01-1785), wonende bij haar moeder, trouwde op 08/02/1804 met de in Brussel bij zijn ouders wonende,
maar op 16-02-1776 te Mechelen geboren François Guillaume Antoine Du Toiet.
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auteur: kopie door dezelfde948 scribent die de Roodboeken maakte in opdracht van
Cuypers [zie opmerking bij volgend nr.] (origineel door Daniel Frans Cuypers)
periode: St.-Lambertus (zevende eeuw) tot 1699
datering: laat-zeventiende- of vroeg achttiende-eeuws
taal: Nederlands en Frans
beschrijving: apograaf; hij begint ook met Naem van de Stadt Mechelen en de oudste
legenden, maar heeft vele authentieke bronnen overgeschreven
delen: 2 registers in folio (42 x 26,5 cm), 1-576 + 577-826 pp., papier in volle lede-
ren banden

30 titel:  Beschrijvinghe van de Oudtheyd ende geschiedenisse van Mechelen soo ende
ghelijck  het  origineel  behelst  berustende  inde  bibliothecque  vande  canonicken
regulier binnen de stadt van Tongren gelijck oock inde Archiven der Stadt Mechelen.
Bij een vergaedert door jonker Daniel Fran(ciscu)s Cuypers Greffier ende Guarde
chartres der selve stadt / p. 3: “Chronicon Mechliniense”
plaatsnummer: V 260
concordantie: F 119
herkomst: uit de nalatenschap van graaf de Respani949;  met stempel van  Fernand
Donnet Anvers950

948 Wanneer we het handschrift vergelijken met dat van V 260, vallen – naast weliswaar enkele verschillen –
de grote gelijkenissen op.

949 Alexander Josephus Franciscus Gislenus graaf de Respani, heer van Vremdyck, Bruggen, Rivière en Staye
(gedoopt in St.-Romboutskerk Mechelen op 22/12/1735 [1736 is een fout in de  Nobiliaire,  veelvuldig
overgenomen]; trouwde op 19/04/1763 te Brussel met Marie-Joséphine-Florence gravin de Ryckel; zij †
als weduwe te Mechelen op 08/08/1815). Cfr. parochieregisters, HERCKENRODE (Jacques, DE) (red.), No-
biliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, dl. 3, Gent, 1868, pp. 1626 en 1708 [eerder in de door
hem bewerkte [VÉGIANO (Jean-Charles,] D[E]), Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, con-
tenant (...), dl. 2, Leuven, 1760, p. 399 en ID.,Suite du supplément (…), Mechelen, 1779, p. 231]. De Cata-
logue (…) Respani uit  1802 vermeldt  echter  geen manuscripten op pp. 152-153 (Malines).  Misschien
kwam het terecht bij Nuewens. Zowel dit 1-delige V 260 als het 2-delige EE X 1-2 zijn immers in folio-
formaat en in een band die men maroquin rouge noemt en dat beantwoordt aan de beschrijving (hoewel
Cuypers hier niet genoemd wordt) door J.-B. BRASSEUR in Nuewens verkoopscatalogus: Vente d'une riche
et rare collection de manuscrits et livres imprimés, (…), s.l.n.d. (Brussel, 1811), p. 44: “372  Beschry-
vinghe der stadt van Mechelen. MS. intéressant in-folio m. r.”.

950 Jonkheer Ferdinand Jean Louis Donnet (° Antwerpen 17/07/1859 – † Antwerpen 30/12/1927), archeoloog
en historicus die publiceerde over de geschiedenis van de stad en de provincie Antwerpen, secretaris en bi-
bliothecaris van de Académie Royale d'Archéologie de Belgique enz., voorloper van de inventarisatie van
het bouwkundig erfgoed en de kunstvoorwerpen erin; zie ROLLAND (Paul), Notice Biographique sur Fer-
nand Donnet  in  Bulletin de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique, jrg. 1927, Antwerpen, 1928.
Het gelijknamige exemplaar in de KBR uit de bibliotheek van Van Hulthem (Catalogue Méthodique, dl. 6,
p. 217, nr. 738) komt uit de nalatenschap van graaf Frans Cornelis Ghisleen Cuypers de Rymenam (zie
Catalogue d'une très-belle Collection de Livres, (...) à la maison de la veuve DE CUYPERS de Rymenam ,
1802, p. 111, nr. 1621: “Beschryving van de oudheyd en geschiedenissen van Mechelen soo en gelyk t'ori-
gineel behelst berustende in de bibliotheque der canoniken regulier binnen de stad Tongeren gelyk ook in
de archieven der stad Mechelen, by een vergadert door J. D. F. Cuypers , MS. van 518. pag.” (daar dus
ook beschreven als een manuscript van 518 pp., voor 10,5 Ffr. verkocht aan Ermens). Die 518 pp. vinden
we ook terug in de beschrijving bij de verkoop in 1805, qua titel en eindjaar ook met ons ex. overeenko -
mend: Description bibliographique de la bibliothèque de Joseph Ermens, imprimeur-libraire à Bruxelles,
vol. 2, dl. 2, s.l.n.d. (Brussel, 1805), pp. 624-625: “6122  Beschryvinge van de oudheyd ende geschiedenis-
se van Mechelen zoo ende gelyk het origineel behelst, berustende in de bibliothèque der canonicken regu-
lier binnen de stadt van Tongeren, gelyk ook in de archiven der stadt Mechelen tot den jare 1579, by een
vergadert door joncker Dan. Franc. Cuypers, heere van Rymenam, etc. MS. fol. pp. 518. / L'exemplaire de
M. Major que l'on trouve dans le catalogue de ses livres, pag. 489. y fut vendu 51 florins de change et ne
va que jusqu'à l'année 1574. et aussi celui du catalogue de M. Verdussen, tom. 1 pag. 36 et y fut vendu 56
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auteur: kopie951 door dezelfde scribent die de Roodboeken maakte in opdracht van
Cuypers (origineel door Daniel Frans Cuypers)
periode: St.-Amandus (7de eeuw) tot 1579
datering: eerste helft achttiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: Apograaf. Er zijn twee brieven uit 1832 ingeplakt i.v.m. de identificatie
ervan door stadsarchivaris Gijseleers-Thijs952 (hij schrijft nooit een manuscript met
deze titel ontmoet te hebben, maar hij geeft ter vergelijking begin en einde van de
Kroniek van Tongeren). D.i. de A-kroniek (hij begint met de woorden ervan), maar
hij gaat na 1477 gewoon verder (eigen vervolg tot 1579).
delen: 1 register in quarto (33,5 x 21 cm), 658 pp., papier in volle lederen band

c. Joffroy

31 titel: Bescrajving van het Land-scap ofte Provintie van Mechelen.
plaatsnummer: V 304
concordantie: F 35

florins, de change, cet exemplaire est plus ample et continué par l'auteur même jusqu'au 27 Mai 1579.”.
Er moeten meerdere exemplaren van geweest zijn, want ook in de verkoopscatalogus van kan. Major
(1767, dl. 2, p. 489, nr. 6817) stond er een van 363 pp. (Beschryvinge van de oudtheydt en geschiedenisse
van Mechelen , soo en gelyck het origineel behelst, berustende in de Bibliotheque van de Canonicken Re-
gulieren binnen de stadt van Tongeren, gelyck oock in de Archiven der stadt Mechelen van het jaer 154.
tot het jaer 1574.; Handschrift van 363. bladzyden seer suyver in folio.) en in de Catalogus librorum Jo-
annis Baptistæ Verdussen, (…), Antwerpen, s.a. (1776), dl. 1, p. 224, lezen we: “36.  Beschryvinge van de
Oudheyt ende Geschiedenissen van Mechelen, by-een vergadert door Daniël Frans Cuypers, Greffier der
selve Stadt van 't Jaer 661. tot 1574. MSS. zeer net geschreven. Deze Beschryvinge is getrokken ten deelen
uyt de Stads Boeken van Mechelen, ten deelen uyt een Manuschrift, toe-hoorende aen de Reguliere Cano-
niken tot Tongren. Ziet Sanderus Bibl. MSS. Tom. 2. Pag. 200.” (verkocht voor 56 gl.).

951 Cfr. de achttiende-eeuwse kopieën in de KBR: handschriften 5429 (oud nr. 6715), 5430 (oud nr. 7210) en
5431 (oud nr. 17205); zie  VAN DEN GHEYN,  Catalogue (…), dl. 8, pp. 107-108. De oude nrs. verwijzen
naar MARCHAL,  Catalogue (…), T. 3, 2e partie, Brussel, 1842, p. (661)-209; ook in zijn Répertoire ono-
mastique des manuscrits (…). Première partie (…), p. 18. Uit de Bibliothèque de M. le Comte D'Hane de
Steenhuyse et de Leeuwerghem, (…), Gent, s.a. (1843) werd ook een  Chronicon Mechliniense verkocht
met als beschrijving “in-fol. vél. / Depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1691. On y trouve encore un
grand nombre de pièces concernant le grand conseil, l'histoire monastique, etc. de Malines. Recueil très
curieux.” (p. 286, nr. 178). Het manuscript werd voor 70 Bfr. verkocht aan Goethals; allicht was dat jonk-
heer Félix-Victor Goethals, die vanaf 1843 werkzaam was in de Kon. Bibliotheek waaraan hij zijn verza-
meling boeken en manuscripten legateerde. Alle dergelijke titels daar kwamen er dus al eerder voor, zodat
we niet weten waar dit tot 1691 lopend handschrift gebleven is. We kunnen alleen nog zeggen dat het
waarschijnlijk – gelet op de het eindjaar – afkomstig was van de verkoop van Joseph Ermens' bibliotheek:
Description bibliographique de la bibliothèque de Joseph Ermens, imprimeur-libraire à Bruxelles, vol. 2,
dl. 2, s.l.n.d. (Brussel, 1805), p. 625: “6123  Beschryvinge van de oudtheydt en geschiedenissen van Me-
chelen van 661 tot 1579. door Dan. Franç. Cuypers, met een vervolgh tot 28 Augusti 1691, MS. gros vol.
fol. / Cette chronique est encore entrelacée de plusieurs feuilles de papier avec beaucoup d'augmentation,
et à la suite on trouve les traités suivans: l'origine des gouverneurs de Malines, l'origine du grand conseil,
avec une liste des présidents, conseillers, etc. les fondations des couvens , abbayés etc. placcarts et autres
pieces pendant les troubles des Pays-Bas, de Marguerite de Parme, de Louis Requesens, d'Alexandre Far-
neze, etc, gouverneurs des Pays-Bas, et autres pieces curieuses concernant cette province.”

952 Zie  Gijseleers-Thijs (Bartholomeus  Jozef  Frans  Cornelis)   in   FREDERIKS (Johannes  Godefridus)  en
BRANDEN (Frans Jozef,  VAN DEN),  Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letter-
kunde, Amsterdam, 1888-1891 (digitale uitgave 2003), p. 279 en REUME (A., DE), Notice biographique et
bibliographique sur M. Gyseleers-Thys, archiviste de la ville de Malines  in  Le Bibliophile belge, dl. 6,
Brussel, 1850, pp. 141-145.
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herkomst: het stond in de verkoopscatalogus953 van zijn kleinzoon, gezworen stads-
geneesheer Jan Baptist Joffroy954

auteur: [Jan Bartholomeus Joffroy]955

periode: [752]-1793
datering: achttiende-eeuws handschrift van de gedrukte Verhaling ofte Historie (...),
in een negentiende-eeuwse hand [toch sterk op die van kan. Schœffer lijkend] wer-
den de aartsbisschoppen na d'Alsace aangevuld en ook de presidenten van de Grote
Raad
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf; beschrijving (…), met ook van het volk en belangrijke in-

953 Catalogue (…) Jean-Baptiste Joffroy, en son vivant médecin très-renommé; (…), Mechelen, s.a. (1815), p.
44: “646. Beschraiving van het landschap ofte provintie van Mechelen, door J. Barth. Joffroy. Eygenhan-
dig geschreven, in fol.”; samen met de drie voorafgaande nummers verkocht voor 5,5 Ffr.

954 (1735-1815). Zie Joffroy, Jean-Baptiste  in  DOORSLAER (Georges, VAN), Aperçu historique sur la méde-
cine & les médecins à Malines avant le XIXe siècle  in  Bulletin du Cercle Archeologique, Litteraire, et Ar-
tistique de Malines, bdl. 10 (1900), pp. 241-242.
Er blijkt verwarring te heersen tussen de drie generaties, daarom geven we even de strikte genealogische
feiten:

1. de kroniekschrijver: Joannes Bartholomeus Joffroy (of Jouffroij)
1. gedoopt Mechelen St.-Jan 27/06/1669 uit Joannes (° Opwijk 1633) en Elisabetha Roovers (of

Reuvers) [10 kinderen tussen 1664 en 1680]
◦ 1ste huwelijk met Barbara Meulders (of Mulders of Malders of Smulders) op 13/10/1698 in

Mechelen St.-Rombout (begraven 15/06/1708 in Mechelen St.-Jan)
▪ kinderen Anna Maria (D 23/10/1701), Joanna Catharina (D 12/07/1703) en Jan Baptist

◦ snel hertrouwd met (Maria) Cornelia De Winter op 06/08/1708 in Mechelen St.-Jan (begra-
ven als kerklijk in Mechelen St.-Jan op 14/01/1734)

◦ hertrouwd met met (Maria) Barbara Vanden Driesche op 18/01/1735 in Mechelen St.-Jan
(begraven 30/05/1747 in Mechelen St.-Jan)

◦ † te Mechelen op 10/03/1740 en de 13de begraven als kerklijk in Mechelen St.-Jan
2. de schepene: Jan Baptist, zoon uit 1ste huwelijk van nr. 1

◦ gedoopt Mechelen St.-Jan op 24/04/1705
◦ getrouwd met Maria Catharina De Rees op 18/10/1734 in Mechelen O.L.Vrouw-over-de-Dij-

le († op 24/01/1789 te Mechelen O.L.Vrouw-over-de-Dijle)
▪ 10 kinderen tussen 1735 en 1747

◦ † Mechelen St.-Jan op 31/12/1772 (zinking als kerklijk) met uitvaart op 14/01/1773
3. de stadsgeneesheer: Jan Baptist, zoon van nr. 2

◦ ° en gedoopt Mechelen St.-Jan op 26/07/1735
◦ † Mechelen op 14/04/1815 (celibatair, wonend Persoonshoek [St.-Romboutsparochie])
◦ N.B.: het parochieregister van St.-Jan vermeldt ook hun (zelfde ouders) gelijknamige zoon

Jan Baptist als begraven op 14/09/1740, hoewel geen andere met die naam gedoopt is; mis-
schien heeft de priester verward met Joannes Petrus (gedoopt 20/05/1740)

955 Jan Bartholomeus Joffroy (1669-1740), vader van Jan-Baptist, was industrieel (lakenverver) en ook deken
van het verversambacht, filoloog en schrijver, boeken- en kunstverzamelaar en zelf schilder en bestudeer-
de de geschiedenis van zijn ambacht en van de stad Mechelen. Cfr. VERSCHAFFEL (Tom), Historici in de
Oostenrijkse Nederlanden (1715-1794), Proeve van repertorium, Brussel, 1996, p. 90. Hij maakte de Ni-
wen Mechelschen Almanach voor het jaer M. D. CC. XXI. (tot 1729; zie twee verschillende exemplaren
van het eerste jaar in SAM MR 140 en 141) en wou met een alfabet van 30 letters de spelling hervormen.
Zijn voor die almanakken geschreven kroniek werd ≥ 1727 (het titelblad geeft 1721, maar dat is een her-
druk van dat van de eerste aflevering in de almanach) gebundeld uitgegeven bij Laurentius Vander Elst in
Mechelen als Verhaling ofte Historie der Provintie van Mechelen gedeyld in vier deelen, Het Eerste, is een
Bescryving van het  Landscap ofte  Provintie  in  het  geheel  :  het  Tweede,  van de Stadt  Mechelen in ’t
geheel : het Derde, van de bezonder zaken der Stadt en de Dorpen : ten Vierde, een Kronyk van het begin
der Wereld, tot onze teyden namentlyk van Mechelen (zie een exemplaar in SAM, M 193 a); zie ZECH-DU

BIEZ (Guillaume), Les Almanachs Malinois et leurs Auteurs  in Bulletin du Cercle archéologique, littérai-
re et artistique de Malines,  bdl. 12 (1902), (pp. 101-184) pp. 118-124 en VIEU-KUIK (Hermine J.) en
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woners … daarna … aartsbisschoppen tot d'Alsace (later aangevuld tot Sterckx 1832
en kardinaal 1838, St.-Romboutskapittel en -kerk (kapittel tot proost Baert 1728) en
Presidenten Grote Raad (1503-1738, later aangevuld 1739-1793) [het boekje eindig-
de met d'Alsace (aangesteld 1716) en de veroordeling van plebaan van Roost (1718)]
delen: 1 register in folio (40 x 26,5 cm), 47 folia, papier in halve band met lederen
rug

32 titel: titelblad “Van de Arts Biscopen van Mechelen / Door / J.B. Joffroy”
plaatsnummer: DD II 4
concordantie:  geen (al in inventaris 8 van 1894)
herkomst: onbekend
auteur:  Jan Bartholomeus Joffroy, maar de tekst wordt eigenlijk toegeschreven aan
Hieronymus Stevart, pastoor van 't Groot Begijnhof956

periode: 1559-1738957

SMEYERS (Jos),  Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, dl. 6, Antwerpen/Amsterdam, 1975,
pp. 451 en 454. Omwille van het jaarlijkse ritme, kunnen we zijn werk nog indelen bij de kronieken, maar
het wordt ook reeds gezien als een systematische geschiedschrijving omwille van zijn onderverdelingen.
Op het einde van deze verhandeling werd vermeld dat “dit een kort begryp is van een groot en kurieus
werk, ’t gene wy hopen daernaer in de latynsche taele met Godts gratie uyt-te-geven”. Zo'n uitvoeriger La-
tijnse versie heeft echter nooit het daglicht gezien en hebben wij ook niet in handschrift. Het is echter best
mogelijk dat dit zinnetje slechts slaat op dat hoofdstuk over de geschiedenis van het aartsbisdom, dat
eigenlijk geschreven zou zijn door de Brusselaar Jeroom Stevart (1675-1750; in 1713 secretaris van de
Aartsbisschop en vanaf 1714 pastoor van het Groot Begijnhof van Mechelen, werd op 24/04/1722 gegra-
dueerd kanunnik van het St.-Romboutskapittel en deken ervan van 29/10/1723 tot 1725, ook boekencen-
sor, vicaris-generaal en officiaal); cfr. VERSCHAFFEL (Tom), De hoed en de hond. Geschiedschrijving in de
Zuidelijke Nederlanden, 1715-1794, Hilversum, 1998, p. 52. Aartspriester Van Meldert had zo'n boekje,
cfr. zijn verkoopscatalogus  Libri ex omni facultate, quos reliquit Reverendus admodùm ac Amplissimus
Dominus Guilielmus Josephus Van Meldert, (…), Mechelen, 1780, p. 127: “1507  Cort Verhael van-de Op-
reghting des Aertsbisdoms van Mechelen / met een kort begryp der Levens van de Aertsbisschoppen (door
H. Stevaert) in 12.”. Het deeltje over de Grote Raad wordt toegeschreven aan Augustin-Dieudonné de
Steenhault (1672-1758), rekwestmeester ervan (Biogr. Nat.,  dl. 23, kol. 749-754: eerst advocaat  bij de
geestelijke rechtbank van Mechelen, advocaat bij de Grote Raad en fiscaal van het geestelijk hof van de
aartsbisschop, vóór hij raadsheer van de Grote Raad werd), later voorzitter van de Geheime Raad (voor
deze toewijzingen, zie Bibliotheca Hulthemania (...), dl. 4, p. 435). Biografieën: R[EIFFENBER]G ([Frédé-
ric], DE), J.-B.- Joffroy, de Malines  in  Bulletin du bibliophile belge. Histoire des livres et des bibliothè-
ques, d. 3, Brussel, 1846, pp. 379-382; zie ook (verkeerdelijk met de voornaam van de zoon) Jean-Baptis-
te Jeoffroy  in  PAQUOT (Jean Noël), Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dix-sept provinces des
Pays-Bas, de la principauté de Liège, et de quelques contrées voisines, dl. 3, Leuven, 1764, pp. 423-428.
Hij wordt wel eens een rederijker genoemd, maar dat was zijn zoon Jan Baptist (aangenomen in De Peoe-
ne op 10/07/1729 en in 1770 tekende hij in het Resolutieboek als “oud facteur” [de factor was de tekst -
dichter]).

956 Zie ZECH-DU BIEZ (Guillaume), Les Almanachs Malinois et leurs Auteurs  in Bulletin du Cercle archéolo-
gique, littéraire et artistique de Malines, bdl. 12 (1902), p. 118. We vonden niets bijzonder in de catalogus
van zijn nochtans uitgebreide bibliotheek:  Catalogus Librorum selectissimæ Bibliothecæ Quam reliquit
Rev. Adm. ac Ampl.us Dominus Hieronymus Stevart S. Th. L. Eccles. Metrop. Mechl. Can. Grad. & Deca-
nus, Judex et Examinator Synodalis, Libror. Censor &c. Qui Libri Vendentur Mechliniæ in Domo ejus
Mortuaria, anno 1751. die 4. Octobris & seqq ut Paginâ seq horâ nonâ ante, & secundâ post meridiem,
idque pecuniâ Cambiali, Mechelen, s.a. (1751), 363 pp. [met handgeschreven index in het exemplaar van
het SAM, M 2624 (a)]. Nochtans bezat De Servais dit; zie Catalogue des livres de la bibliothèque de feu
monsieur Gaspard-Joseph de Servais; (...), Mechelen, s.a. (1808), p. 312: “4275.  Kort verhael van het op-
rechten van het  Aertsbischdom van Mechelen, met de levens der Aertsbischoppen; door Hier.  Stevart.
Handschrift. In-fol.” (verkocht voor 2,8 fr. aan Cruix).

957 In de gebundelde kroniek gaat het stuk over de aartsbisschoppen slechts tot 1723 en een vermelding zon-
der jaar, in de volledige autograaf (V 304) ook tot 1729 (+ aanvulling in andere hand).  Men zou dus
kunnen vermoeden dat hij V 304 eerst samengevoegd heeft nà het stopzetten van de Niwen almanach in
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datering: negentiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf (meerdere handschriften ondereen, zoals we gewend zijn van
beide Joffroys; hoewel er veel afwijkingen zijn met manuscript V 304, zijn er ook
overeenkomsten), het deel over het aartsbisdom en de aartsbisschoppen in Joffroys
kroniek (zie V 304)
delen: 1 register in quarto (31,5 x 19,5 cm), pap. in halve band met linnen rug

a) “Van het Artsbisdom van Mæchelen”, 8 folia
b) “Vande Cloosters”, 11 folia
c) “Van de Kapellen”, 2 folia

d. De Rees

33 titel: geen
plaatsnummer: Overdracht RAA, Mechelen, 36 d
concordantie: geen
herkomst: inbewaargeving door het RAA
auteur: [allicht notaris Rumoldus De Rees]
periode: 640-1745
datering: achttiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf, annalen; achteraan staan de geboortedata958 van Catharina
(21/10/1673), Gaspar (28/08/1676), Petrus (25/04/1678), Frans (13/08/1684, “is Ca-
pucien 28 februarij 1703”) en Rumoldus (11/09/1689). De annalen zijn in een ander
handschrift en deze vader overleed in 1706, dus zijn ze mogelijk geschreven door de
jongste zoon, Rumoldus De Rees,  op 28/11/1710 getrouwd met Anna Maria Van
Coolem en † begin 1747. Petrus werd immers al op 07/11/1739 begraven en Gaspar
Libertus in december 1748. Deze Rumoldus (wonende op de Leermarkt) werd be-
graven als kerklijk met een zinking in de kerk op 08/01/1747 en uitvaart op de elfde
en was dus geen arme stumper. Het SAM bezit protocollen van een notaris R. de
Rees van 1739 tot '46; allicht volgde Rumoldus dus in die functie zijn oudste broer
Pieter (°1671-†1739) op.
delen: 1 katern in octavo (19,5 x 9), s.p., zonder kaft

e. Van Gestel959

1729, maar vermits ook het gedeeltelijke handschrift al het jaar 1729 bevat, lijkt het waarschijnlijker dat
de gebundelde uitgave eerst in of kort na 1729 verscheen, zodat het niet nodig was om daarin te vermelden
welk jaar “nu” was. Bij de kloosters (tot 1738) en kapellen (tot 1736) zien we nog recenter datums staan,
zodat deze slordiger versie allicht tot kort voor zijn dood bijgewerkt werd.

958 Catharina D 21/10/1673; Gaspar Libertus D 29/08/1676; Petrus D 25/04/1678 [een eerste Petrus werd als
kind begraven op 15/02/1672]; Franciscus D 13/08/1684; Rumoldus D 12/09/1689, alle in O.L.V.-o/d-Dij-
le, kinderen van Libertus De Rees en Catharina Croon(e). Vader was rentmeester van de Zang en de Kerk
en werd op 13/08/1706 begraven in dezelfde kerk als kerklijk (een dure uitvaart, net als zijn zonen later;
alleen een koorlijk stond nog een trapje hoger).

959 1658-1748; pastoor in Munte en Westrem, nadien kanunnik van O.L.Vrouw-over-de-Dijle te Mechelen;
verzamelaar en schrijver. Zie MUYLDERMANS (J.),  Vier Mechelsche Geschiedkundigen (...), pp. 388–396
(I. Cornelis van Gestel); Corneille van Gestel  in  PAQUOT (Jean Noël), Mémoires pour servir à l'histoire
littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, de la principauté de Liège, et de quelques contrées voisines,
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34 titel: Chronyck van Mechelen van 1500 tot 1820
plaatsnummer: EE XI 1
concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1894 en eerder in 1881 al in HERMANS

(Victor), Catalogue méthodique (…), p. 189, nr. 1865)
herkomst: Afkomstig uit  de bibliotheek van burggraaf Albert  Philippe Charles de
Vaernewijck (1762-1841), in 't ancien régime advocaat bij de Grote Raad en sinds
1816 lid van het Ridderschap van Antwerpen, bibliofiel. Cfr. Catalogue d’une riche
et nombreuse collection des livres et gravures formant la Bibliothèque renommée de
feu Messire Albert-Philippe-Charles vicomte de Vaernewyck,(…), Mechelen, 1847,
p. 164, nr. 3797960. De Librorum catalogus van Van Gestels boekenverkoop bevatte
geen manuscripten.961 Een mogelijkheid, louter afgaande op de inhoudsbeschrijving,

dl. 6, Leuven, 1765, pp. 337-340; GESTEL (Kornelis van)  in  PIRON (Constant Fideel Amand), Algemee-
ne levensbeschryving der mannen en vrouwen van België, welke zich door hunne dapperheid, vernuft,
geest, wetenschappen, kunst, deugden, dwalingen of misdaden eenen naem verworven hebben, sedert de
eerste tyden tot den dag van heden, Mechelen, 1860, p. 133; MEERSCH (Aug., Vander), GESTEL (Corneil-
le VAN), historien  in  Biographie Nationale, dl. 7 (FÉABLE-GODEFROID), Brussel, 1883, kol. 689-690.
Bekender is zijn  Historia Sacra et Profana Archiepiscopatus Mechliniensis; sive Descriptio Archi-dioe-
cesis illius Item Urbium, Oppidorum, Pagorum, Dominiorum, Monasteriorum, Castellorumque sub eâ, in
XI.  Decanatus  divisa.  Cum  Toparcharum  Inscriptionibus  Sepulchralibus,  Ex  Monasteriorum  Tabulis,
Principum Diplomatibus insertis, Et Inspectionibus locorum verificata, 's-Gravenhage, 1725, 2 dln. Hand-
schrift 5435 (oud nr. 18086; uit de bibliotheek van burgemeester Pierets) van de KBR is de aanvulling en
verbetering door Van Gestel zelf: “Correctiones, additiones, mutationes compositae ad librum Historia
Mechliniensis sacra et prophana archiepiscopatus Mechliniensis”; cfr. VAN DEN GHEYN, Catalogue (…),
dl. 8, pp. 109-110; J.-B. BRASSEUR noteerde het in de catalogus van Nuewens: Vente d'une riche et rare
collection de manuscrits et livres imprimés, (…), s.l.n.d. (Brussel, 1811), p. 43: “361  Correctiones , addi-
tiones ac mutationes compositæ ad librum ( cui titulus ) Historia Mechliniensis ab ipso auctore Van Gestel
factae MS. avec estampes & différentes pièces imprimées, in folio, vélin.”. Een ex. van zijn boek met aan-
vullingen door hemzelf werd verkocht uit de Catalogus librorum in omni classe scientiarum Quos reliquit
reverendus admodum dominus Gerardus Dominicus de Azevedo-Coutinho-y-Bernal (...), Mechelen, s.a.
(1782), p. 46: “750  Corn. van Gestel, Historia Archiepiscop. Mechliniensis, Hagæ-Com. 1725 2 tom. 1
vol. cum auctario MSS. authoris & adjunctis fig.” (verkocht voor 9 gl. 10st.). Ook aartsdiaken Foppens
schreef er aanvullingen op, cfr. de verkoopscatalogus van aartspriester Van Meldert Libri ex omni faculta-
te, quos reliquit Reverendus admodùm ac Amplissimus Dominus Guilielmus Josephus Van Meldert, (…),
Mechelen, 1780, p. 127: “1509  Eadem historia [Cornelii Van Gestel historia Archiepiscopatûs Mecheli-
niensis.  Hagæ Comitum 1725]  cum additionibus & emendationibus  manuscriptis Franc.  Foppens, Ec-
clesiæ Mechliniensis Archidiaconi. 2 vol. in folio.”

960 In het ex. van de Erfgoedbibliotheek staat genoteerd dat [toenmalig stadsarchivaris] Van Doren het manu-
script kocht voor 17 [Bfr.]; het werd beschreven (p. 164, nr. 3797) als: “Annales des Pays-Bas depuis 1260
jusqu'a 1757, et supplément manuscrit moderne bien écrit en français, in-folio; y est joint aussi la chroni -
que de Malines faite par Van Gestel chanoine à Malines de 1500 à 1743, et continuée ensuite jusqu'à
1820, manuscrit en flamand de 101 feuilles in-fol. v.” Een gelijkaardig ex. met nog wat addenda stond,
zonder opgave van prijs of koper, in dezelfde catalogus op p. 153, als nr. 3652: “Chronyk manuscrit van
Mechelen, sedert 1500 tot 1717, en vervolgt tot het jaer 1743 en voorts tot 1818, door Cornelius Van Ge-
stel, reliés in-4°., avec les ouvrages suivants, mais imprimés, klugt-versen met het proces van Signoor; 2°
revisie der gene der stad Mechelen, tegen de gene der stad Antwerpen. 3° Incendium Mechliniense, 4°
Blyendende treurspel van het leven van den H. Rumoldus. 5° Leven van den H. Rumoldus in versen. 6°
Praeltryn tot het Cardinaelschap van den H. Rumoldus, en un vol. d. r. / Nota. Ce manuscrit de Vangestel
est curieux et contient seul 94 pages.”

961 Librorum catalogus bibliothecæ selectæ R.di AD.m Domini Cornelii Van Gestel (…), s.l. (Mechelen), 1748,
40 pp. Ze moeten apart verkocht of doorgegeven zijn, want er waren er wel, zie bijv. in de  Catalogue
d'une grande collection de livres (…), provenant de Monsieur Vanden Eynde, bibliophile, ancien concier-
ge du Tribunal de Malines; (…), Mechelen, s.a. (1884), p. 55, nr. “964  Viri illustres Mechlinienses scriptis
vel fama clari, collectore Cornelio Van Gestel. Mech. 1740, manuscrit in-fol. rel.”; het nr. werd aange-
kruist in dit ex. van Van Caster en dus allicht door hem gekocht).
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vinden we in de Description bibliographique de la bibliothèque de Joseph Ermens,
imprimeur-libraire  à Bruxelles,  vol.  2,  dl.  2,  s.l.n.d.  (Brussel,  1805),  p.  626,  nr.
“6129  Vervolg van de Chronyck van Mechelen, behelsende den oorspronck van den
grooten raedt. MS. fol.”
auteur: onbekende kopiist (origineel door Cornelius Van Gestel)
periode: 1140-1830
datering: eerste helft negentiende eeuw
taal: Nederlands en Frans
beschrijving: op de binnenkant van het voorplat staat: “chronique en flamand de ma-
lines fait par henri corneille van gestel jadis chanoine de notre dame au dela de la
dyle a malines depuis mille sept cent dix sept ensuite continuée jusqua mille huit
cent vingt ci joint les annales des pays bas de mille deux cent soixante a mille 757. il
y est aussi ajouté la liste de tous les presidens et conseilliers du grand conseil de
malines depuis le commencement de son institut jusqua la fin de son existence et
aussi les choses les plus remarquables de lhistoire et des principaux evenemens ec-
clesiastiques et profanes.”
Kroniek 1500-1717962 en dan verder gezet tot 1820.  Dan volgen nog de “Naemen
van alle de Presidenten van het Parlement tot Mechelen en de Naemen van de Hee-
ren Raedsheeren gedient hebbende in den grooten Raed t' sedert dat hij is ingestelt
door Hertogh Philip genaemt den goeden anno 1454 tot het jaer 1788” en Annalen
1140-1830; met ook een kalender van de kalenden, nonen en iden en de onverander-
lijke heiligendagen en nog een lijst van de hertogen en graven der Nederlandse vor-
stendommen.
delen: 1 register in quarto (32,5 x 20,5 cm), 101 folia, papier in halve band met lede-
ren rug

f. Gootens

35 titel: Chronyk van Mechelen

962 Zie elders op meerdere plaatsen in deze inventaris: Van Gestel vulde zijn kroniek 1500-1717 zelf aan tot
1743 (zie ook de nota's bij DD I 1, over zijn aanvulling van Van de Coelputs kroniek tot 1717 en dan
1743). H. D. Van den Nieuwenhuysen zorgde voor de voortzetting tot 1777 of '78. Een ex. 1500-1743 door
Van Gestel werd verkocht uit de Catalogue d'une belle Collection de Livres dans toutes sortes de Sciences
delaissée par feu Jean-Alexandre Van der Linden, (…), Mechelen, s.a. (1785), p. 33: “457(B)  - - - - -
[Chronycke] Van Mechelen t'zedert 1500 tot 1743 door Corn. van Gestel. handschr. in-4°” (verkocht aan
Groesius Max. voor 2 gl. 6 st.). Het gaat hier waarschijnlijk om één van de zonen van de uit Scherpenheu-
vel afkomstige Egidius Gregorius Michael Groesius (voor Jan Van Busleijden getrouwd met Anna Maria
De Winter op 26/12/1747 in St.-Romboutsparochie), maar al overleden op 16/11/1780. Hun eerste zoon,
Cornelius, gedoopt op 01/09/1748, werd al begraven op 16/09/1748. Drie broers komen wél in aanmer-
king: Cornelius Josephus, gedoopt Mechelen op 22/09/1753, † Mechelen 23/09/1798, blijkbaar celibatair
gebleven, schrijver (écrivain); Henricus Josephus, ° Mechelen 28/05/1757 en de 29ste gedoopt, † Meche-
len 03/10/1836, weduwnaar van Maria Theresia Paulina Bosselaer, echtgenoot van Anna Maria Theresia
Steeghmans; Carolus Josephus, gedoopt Mechelen op 09/10/1760, priesterwijding 02/06/1787 seminarie
Mechelen, overleden als pastoor van Heldergem. Van de pastoor († 1821) hebben we de verkoopscatalo-
gus, maar deze bevat slechts gedrukte kronieken van Valerius, Joffroy, Van den Eynde, Azevedo, plus Van
Gestels Historia archiepiscopatus, werken over St.-Rumoldus, enz (zie pp. 76-77): Catalogue de livres de
la bibliothèque de feu Monsieur Ch.-Jos. Groesius, En son vivant Curé de Helderghem; Dont la vente pu-
blique se fera le 30 Avril 1822, et jours suivans, le matin à neuf heures, et l'après-midi à deux heures, dans
la maison de M. Bernard-Louis Laureys, aux bailles de fer à Malines, sect. C, n.° 689, chez qui les Catalo-
gues se distribuent au prix d'un décime, Mechelen, s.a. (1822), 90 pp. [SAM, M 4230 (a) en in de de cata-
logi-verzameling De Bruyne].
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plaatsnummer: EE XII 1
concordantie: geen (al in inventaris 8 uit 1894 en al eerder in 1881 in HERMANS

(Victor), Catalogue méthodique (…), p. 189, nr. 1864)
herkomst:  werd in 1859 aangekocht door stadsarchivaris Van Doren voor 200 Bfr.
(Catalogue des livres et manuscrits de la bibliothèque de feu monsieur de Crane
d'Heysselaer, Mechelen, 1859 p. 3, nr. 24).
auteur: Rombout Gootens963

periode: 980-1703
datering: bijna midden achttiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf; dit is slechts het 1ste deel, het 2de berustte eind negentiende
eeuw in de bibliotheek van dhr. de Vrière-Neeffs. Op ingeplakte nota: “Deze Chro-
nyke is geschreven door Rumoldus Gootens, zone van Joannes ende van Anna-Maria
Estricx;  kleyn-zone  van  Cornelius  Gootens  en  van  Catharina  Van  Thielen.  Ziet
voords Table généalogique de la famille de Schooff; par Mr de Azevedo964. Pag. 25”;
vooraan een interessant “Tot den leser”.
delen: 1 register in folio (40 x 25,5 cm), 543 pp. + index, papier in volle lederen
band

g. Foppens

36 titel: Mechlinia Christo nascens et crescens, seu acta urbem ecclesiam Mechlinien-
sem ejusque viros pietate et dignitate conspicuos concernentia965

plaatsnummer: EE XIII 1
concordantie: geen (al in inventaris 8 uit 1894)
herkomst: misschien is dit het ééndelige exemplaar uit de  Catalogue de la remar-
quable Collection (...) Auguste De Bruyne (...), s.l.n.d. (Mechelen, 1890), p. 455, nr.
“469  Foppens. Mechlinia christo nascens et crescens seu acta, urbem, ecclesiamq.
ab an. 670 ad 1760. / In-fol. dem. rel. gravv. / Important ms. entièrement écrit de la
main de l'auteur.”; in 1881 nog niet vermeld in HERMANS (V.), Catalogue méthodi-
que (…):  p. 206 alleen de driedelige kopie van volgend nr.; onbewijsbaar omdat er
geen koper vermeld staat, zou dit het ex. kunnen zijn dat in 1798 verkocht werd voor
3 gl. 10 st. uit onbekende herkomst966

963 1684-1748, “zone van Joannes ende van Anna-Maria Estricx; kleyn-zone van Cornelius Gootens en van
Catharina van Thielen”.

964 Azevedo-Coutiño-y-Bernal  (Joseph Félix  Antoine  François,  de),  Table  généalogique  de  la  famille  de
Schooff, s.l.n.d., 31 pp.

965 Zo staat het op het schutblad; op het eerste blad: “Mechlinia Christo nascens et crescens, seu acta urbem
ecclesiamque Metropolitanam S. Rumoldi Mechliniæ concernentia”.

966 De titel is in elk geval identiek en er staan geen meerdere delen opgegeven; “23  Mechlinia Christo nas-
cens et crescens seu acta urbem eccles. Mechl. ejusque viros pietate et dignitate conspic. concernentia.
MS.”; zie Catalogue d'une belle collection de livres rares et curieuses en tout genre, Dont la Vente se fera,
(...), le 28 & 29 Nivose, Mercredi 17 & Jeudi 18 Janvier 1798 (V. S.) (…), Mechelen, s.a.( 1798), p. 5. De
verkoop was in elk geval een advertentie in het weekblad voor nieuws en aankondigingen waard: Weke-
lyks Bericht  voor het canton  van Mechelen, nr. 1 (Den 18. Nivose, 6de Jaer - Sondag 7. Januarii 1798
O.S.), p. 3, kol. A: “Woensdag den 17. en Donderdag den 18 Januarii 1798, om negen uren voor ende om
twee ueren naar noen zal men publiekelyk verkoopen ten Huyse van Jac. Laureys op de yzere-lene eene
schoone Vrrzaemelinge (sic) van raere ende curieuse Boeken in alle wetenschappen, als ook eene schoone
Verzaemelinge van geëncadreerde Printen, waer van de Cataloguen te bekomen zyn by de voors. J. Lau-
reys, mits twee oorden voor den Armen.”
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auteur: Jan Frans Foppens967

periode: 670-1760
datering: achttiende eeuw
taal: Latijn
beschrijving: autograaf; met op een los blad een nota uit Pacquot over Foppens zijn
nieuwe editie (1739) van de  Bibliotheca Belgica van Valerius Andreas, één van de
vele exemplaren968

delen: 1 band in quarto (32 x 19,5 cm), s.p., papier in halve band met perkamenten
rug

967 1689-1761. Gegradueerd kanunnik en aartsdiaken van het St.-Romboutskapittel, deken van Mechelen-
West.; kerkhistoricus en bibliograaf. Zijn leven en werken werden uitvoerig belicht in REIFFENBERG (Fré-
déric, DE), Notice sur Jean-François Foppens  in  Bulletins de l'Académie royale des sciences et belles-let-
tres de Bruxelles. Année 1839, vol. 6, nr. 3, Brussel, 1839, pp. 192-216 (ook in een overduk van 24 pp.),
Foppens  in  GOETHALS (Félix Victor), Histoire des lettres, des sciences et des arts en Belgique et dans les
pays limitrophes,  dl.  1,  Brussel,  1840, pp.  351-370 en  Notice biographique de l'archidiacre Foppens
d'après un manuscrit de la fin du XVIIIe siècle  in REUSENS (E.), KUYL (P. D.) en RIDDER (C. B., DE)
(red.),  Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, dl. 5, Leuven/Brussel, 1868, pp.
256-260. Zie ook kortere beschrijvingen als bijv. FOPPENS (JOHN FRANCIS)  in  CHALMERS (Alexander),
The General Biographical Dictionary: containing an historical and critical account of the lives and wri-
tings of the most eminent persons in every nation; particulary the British and Irish; from the earliest ac-
counts to the present time. A new edition, revised and enlarged, dl. 14, Londen, 1814, (524 pp.) pp. 450-
451 en FOPPENS, John Francis (Biog.)  in  CRABB (Georges),  Universal Historical Dictionary, Or Ex-
planation of the Names of Persons and Places in the Departments of Biblical, Political, and Ecclesiastical
History,  Mythology,  Heraldry,  Biography,  Bibliography,  Geography,  and  Numismatics.  Illustrated  by
Portraits and Medallic Cuts, dl. 1, Londen, 1825, s.p.

968 De KBR heeft vooral een driedelig exemplaar (670-1560 / 1560-1660 / 24/07/1650-05/01/1760) [MAR-
CHAL, Catalogue (…), T. 3, 2e partie, pp. 209-210, nrs. 11115-17; GHEYN (VAN DEN), Catalogue (…), dl.
8, pp. 108-109]; dit manuscript stond al in de catalogus van kan. Willem Van Meldert, aan wie kan. Fop-
pens een deel van zijn handschriften nagelaten had (Mechelen, 1780, p. 136, nr. 1494: “Mechlinia Christo
nascens ac crescens, per Rev. D. Foppens. 3 vol. Manuscr. in-4.”) en werd te Brussel verkocht in april
1811 om uiteindelijk door priester J.-B. Brasseur op 08/02/1817 voor 80 Ffr. aangekocht te worden voor
de KBR (aldus REIFFENBERG (Frédéric, DE), Notice sur Jean-François Foppens, (…), overdruk pp. 16-17:
“Ce manuscrit autographe a été vendu chez M. Ant. Nuewens , à Bruxelles , en avril 1811. Le 8 fé vrier
1817, l'abbé Brasseur l'acheta 80 francs pour la bibliothèque de Bourgogne , où il est encore”). De ver-
koop van 1811 was uit de collectie van Nuewens; BRASSEUR noteerde het: Vente d'une riche et rare col-
lection de manuscrits et livres imprimés, (…), s.l.n.d. (Brussel, 1811), p. 43: “364  Mechlinia Christo na-
cens, ab anno 670 ad annum 1760. MS. original très interessant écrit de la main de feu Mr. Foppens 3 vol.
in-4to. de 401 pag. ornés de portraits.” Mogelijk is dit het 3-delige exemplaar dat ook de verkoopscatalo-
gus van De Servais staat; zie Catalogue des livres de la bibliothèque de feu monsieur Gaspard-Joseph de
Servais; (...), Mechelen, s.a. (1808), p. 311: “4251.  Mechlinia Christo Nascens & Crescens, seu acta Ur-
bem , Ecclesiam Mechl. ejusque viros Pietate & Dignitate conspicuos concernentia. Collecta per Rev.
Adm. D. Jo. Franc. Foppens , ejusd. Eccl. Canonicum.3 vol. Mss. in-fol. cum fig.” (echter voor 48 Ffr. ver-
kocht aan Van Helmont en niet aan Nuewens). Het gat zou kunnen opgevuld door de Catalogue d'une bel-
le Collection de Livres dans toutes sortes de Sciences delaissée par feu Jean- Alexandre Van der Linden,
(…), Mechelen, s.a. (1785), p. 32: “454  Mechlinia Christo nascens et crescens per F. J. Foppens. 3 vol.
MS. in-4°.” (verkocht voor 26 gl.) [deze celibataire schildknaap Joannes Josephus Alexander Van der Lin-
den (een Mechelaar, gedoopt op op 19/03/1703 – vader was advocaat bij de Grote Raad en zijn peter was
Joannes  Alexander  Van  der  Linden,  president  van  het  college  der  kanunniken  van  Zellaer  –  en  †
21/10/1784) was in 1727 in Leuven afgestudeerd in de rechten (zie SAM, Varia, V 473, farde 2, nr. 10) en
was daarna in zijn thuisstad advocaat bij de Grote Raad geworden en stadssecretaris].
Zie daar ook nog in de Bibliotheca Hulthemania nr. 736 (slechts dl. 1 tot 1561, 289 pp. + tafel, schijnt een
autograaf te zijn; zie Catalogue Méthodique, dl. 6, p. 217) = MARCHAL, Catalogue (…), T. 3, 2e partie, p.
209, nr. 17201 (ook in zijn  Répertoire onomastique des manuscrits (…). Première partie (…), p. 24) =
VAN DEN GHEYN, Catalogue (…), dl. 8, pp. 108-109, nr. 5433 ééndelig [= 736]. Dit zou het deel zijn dat in
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37 titel: Mechlinia Christo nascens, etc.
plaatsnummer: EE XIV 1-3
concordantie: geen
herkomst: onbekend; alleen deze driedelige kopie stond in 1881 in HERMANS (Vic-
tor), Catalogue méthodique (…), p. 206, nr. 2047
auteur: idem
periode: dl. 1 670-1561 / dl. 2 1560-'61 tot 1649 en stukken 1650, '52, '56, '60 en
'75 / dl. 3 1650-1759
datering: negentiende-eeuws
taal: Latijn

de catalogus van kan. Major stond (1767, dl. 2, p. 489, nr. 6816). Qua lengte komt het perfect overeen met
het ex. dat in 1805 verkocht werd uit de bibliotheek van de Brusselse drukker-boekhandelaar en bibliofiel
Joseph Ermens (1736-1805) zie Description bibliographique de la bibliothèque de Joseph Ermens, impri-
meur-libraire à Bruxelles, vol. 2, dl. 2, s.l.n.d. (Brussel, 1805), p. 624, nr. “6120  J. F. Foppens Mechlinia
Christo nascens et crescens. MS. très-bien écrit, fol. pp. 289 sans la table.”.
Nog voor de KBR geeft  Van den Gheyn (pp.  115-116) nr.  5448 (II.  2124) in  4 dln.  670-1505/1505-
1585/1585-1657/1657-1760 (eerst op 26/03/1898 voor 90 Bfr. gekocht bij Kockx te Antwerpen [Pierre
Kockx was een boekenverkoper op de Graanmarkt 22] uit de boekenverkoop van (Egide) Van den Eynden,
nr. 2825 van de catalogus [cfr. supra: Catalogue d'une importante collection de livres délaissée par feu Mr
Egide van den Eynden. Dont la vente publique aura lieu le jeudi 24 février 1898 et jours suivants ... à la
maison mortuaire rue Kipdorp, 41, à Anvers sous la direction du notaire G. van de Zanden assisté du li -
braire Jos. Kockx, Antwerpen, 1898. Die Egide H. Van den Eynden publiceerde (zie in www.unicat.be, de
Union Catalogue of Belgian Libraries) over extreme weersverschijnselen, honderdjarigen en Antwerpse
geschiedenis (Antwerpsch. Verzameling van aentekeningen betrekkelyk de geschiedenis dezer stad. Deels
uyt onuytgegeven kronyken en handschriften, en deels uyt gedrukte oorkonden, by een vergaderd, 4 dln.,
Antwerpen, 1887-1894. We probeerden de herkomst ervan te achterhalen:

Het oudste spoor staat in de Catalogue d'une belle collection de livres de feu Monsieur N. Ver-
bercht, en son vivant Chanoine Régulier d'Hanswyck; (...), Mechelen, 1818, p. 32, nr. 556 (zou
volgens deze verkoopscatalogus 670 tot 1505 [eigenlijk einde van dl. 1, wat dus overeenkomst
met de opgave van de KBR] zijn, 4 dln., met 2 vlg. nrs. verkocht voor 50 gl.
In dl. 1 staat geschreven dat hij (= ?) dit en de 2 volgende nrs. idd. kocht voor 50 fr. op de ver -
koop van Verbercht in 1818 (dln. 3 en 4 hebben een ex libris van Fr. Egidius Vereecken uit Ant-
werpen en reg. kan. Hanswijk Mechelen 1766). In die verkoopscatalogus van Verbercht zelf staat
slechts “50-0-0” bijgeschreven, zonder naam (het gaat wel degelijk om “franc” en niet om Ne-
derlandse guldens; de Belgische frank werd eerst in 1832 ingevoerd en Nederland had toen noch-
tans de gulden als munteenheid – opnieuw ingevoerd na het einde van de Franse bezetting in
1814, met een decimale gl. vanaf 1816 – maar de Franse frank, die nog veel in omloop was in de
Zuidelijke Nederlanden, was eerst vanaf 1825 geen wettig betaalmiddel meer in het [Verenigd]
Koninkrijk der Nederlanden; zie  Algemeynen tarief,  of gemaekte rekeningen, tot het doen en
ontfangen van betaelingen in Nederlandsch, Brabantsch, Hollandsch, Luyksch, Luxembourgs,
Fransch, Duytsch en Engelsch geld, (...), Brussel, s.a.(1825), pp. V-X). Die 50 fr. was voor de
nrs. 556-558; 557 is nu nr. 105 uit onze inventaris en werd door het Rijksarchief aangekocht uit
de verkoop van de Crane d'Heysselaer, zodat we deze als koper van het geheel kunnen identifice-
ren; het laatste van dit drietal was “558   Necrologium Belgicum virorum qui pietate &c. claru-
erunt ab. anno 1640 ad 1750, Mss. cum fig.”; in de Bibl. Hulthemania zit er zo een (zie Cat. vol.
6. Manuscrits, p. 133, nr. 472), beschreven als zijnde van de hand van Foppens en afkomstig uit
de bibliotheek Nuwens [verkoop 1810, dus een ander ex.], 293 pp. + aanvullingen in hs. door
kan. Goyers; 558 belandde misschien bij de Brusselse bibliothecaris Félix Goethals, want we le-
zen in PINCHART (Alexandre),  Catalogue de la bibliothèque de M. F.-V. Goethals (...), Brussel,
1878, p. 17: “”(in marge: “Généralités”)  36.  Titre (doré, étiquette rouge foncé) au dos : NE-
CROLOGIUM BELGICUM. Au premier feuillet ce titre est beaucoup plus étendu. Il nous ap-
prend que ce nécrologe renferme la biographie des personnes qui se sont distinguées, surtout à
l'université de Louvain, par leurs vertus, leur piété ou leurs écrits, ou par leur attachement au
Saint-Siège, de 1640 à. 1750. L‘auteur, qui est Jean-François Foppens (d‘après Goethals His-
toire des lettres, t. 1er, p. 366), avait composé ce livre pour l‘opposer à un nécrologe publié, à
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beschrijving: hedendaags afschrift van het vorige nummer
delen: 3 registers in quarto (33 x 21 cm), 297 pp. + 374 pp. + s.p., papier in halve
band met lederen rug

h. De Vylder969

38 titel: Mechelsche Chronycke sedert den jare 1740-1766970 inclues
plaatsnummer: V 235
concordantie: F 28

Utrecht. en 1739, au point de vue janséniste, aussi sous le titre de Necrologium, par Pierre de
Swert, prêtre de l'oratoire de Malines, qui s‘était réfugié en Hollande et n'avait pas jugé à pro-
pos d’y mettre son nom. Foppens avait l’intention de joindre à son recueil des index alphabé-
tique, chronologique et onomastique. Les huit premières pages (du 1er au 16 janvier) sont impri-
mées. / Écriture du XVIIIe siècle. / Petit in—8°; reliure en plein veau, à filets, des à nervures;
443 pages.”
In 1859 werd het door Di[eric?]kx aangekocht voor 44 Bfr. (Catalogue des livres et manuscrits
de la bibliothèque de feu monsieur de Crane d'Heysselaer, Mechelen, 1859, p. 4, nr. 30: 4-delig
én het zou afkomstig geweest zijn van Verbercht, regulier kan. van Hanswijk (dit droeg dan ook
een aangevulde titel “Mechlinia Christo nascens et crescens, seu acta ecclesiam Mechliniensem
ejusque viros pietate dignitateque conspicuos concernentia ab anno 1670 (sic) usq. 1760 scripta
in æde Hanswykana Mechliniæ”). Uiteraard werd het niet geschreven in de tempel van Hans-
wijk! Karel Jozef Antoon Jan de Crane d'Heysselaer (° en gedoopt te Mechelen 08/10/1794 en
daar † Mechelen 09/10/1857), was burgemeester van Aartselaar.
Onze laatste vondst, vóór de aankoop voor de KBR, was in de Catalogue d'une belle collection
de livres (…), provenant de feu M. Ferdinand de Crane, , Mechelen, 1879, p. 13, nr. 218: “Mech-
linia Christo nascens et crescens, seu acta ecclesiam Mechliniensem ejusque viros pietate digni-
tateque conspicuos concernantia, ab anno 1670 (sic) usque ann. 1760, scripta in æde Hanswy-
kana Mechl. avec grav. 4 v. r. / Superbe manuscrit provenant de M. Verbercht, chanoine-régulier
de Hanswyck.” (het werd toen voor 70 Bfr. verkocht aan Kockx).
Samenvatting: Van kan. Foppens (auteur, † 1761) is dit ex. gegaan naar Egidius Vereecken, die
zeker in  1766 Dalscholier in Hanswijk was. Het kwam daarna in handen van zijn collega Ver-
bercht, ook regulier kanunnik van Hanswijk. In  1818 werd het uit diens nalatenschap verkocht
aan  een  onbekende.  Misschien  was  die  onbekende  al  Karel  de  Crane  d'Heysselaer  (†
09/10/1857), want bij diens boekenverkoop te Mechelen in 1859 werd het gekocht door drukker-
boekhandelaar Jacques Dierickx (Jacques Everard Henri Barbe Dierickx, ° en D 27/07/1832 – †
07/08/1878). Nu wordt het wat vreemd, want diens bibliotheek – incl. manuscripten – werd door
zijn zoon Henri geërfd. Toch blijkt het later in handen geweest te zijn van kan. Ferd. de Crane
(zoon van de voornoemde Karel), want het werd in 1879 uit de boekenverkoop van kan. Ferdi-
nand de Crane verkocht aan de Antwerpse boekenverkoper Pierre Kockx. Een vergissing in de
nota's in die catalogus van vader de Crane? Teruggekocht door de zoon of een relatiegeschenk bij
zijn priesterwijding? De zoon [° 11/10/1835 - † 07/06/1879, zoon van Karel en van Clemencia
van Ertborn; vermoedelijk priester gewijd in 1858 en ere-kanunnik geworden in 1868 (zie in
BOUSSE (Alfons),  Inventaris van de familiearchieven de Crane d'Heysselaer, Brussel, 1972, p.
15, nr. 63)] overleed geen vol jaar na vader Dierickx, maar misschien werd het toch na diens
dood onderhands verkocht aan onze ere-kanunnik. Heeft Kockx, die het verwierf na de dood van
de zoon, het dan nog even doorverkocht aan Egide Van den Eynden? 9 jaar later (1898) aange-
kocht voor de KBR bij hem, maar dan uit de boekenverkoop van Van den Eynden. 't  Is een
vreemd en intrigerend verhaal...

Goethals merkte in 1840 voor het één- en driedelige exemplaar van de KBR op dat Foppens de gewoonte
had hetzelfde werk meermaals te reproduceren.
Ook het AAM bezit er een 3-delig exemplaar van, gekopieerd en aangevuld door ridder Gaspar Joseph De
Servais (1735-1807), zie Compte rendu des séances (...), Brussel, 1837, p. 176. Zo'n kopie van De Servais,
waar hij aantekeningen en gravures aan toevoegde, was in 1840 eigendom van stadsarchivaris Gijseleers-
Thijs. Kan. De Ridder, hulparchivaris van het AAM, had er eveneens een 3-delig ex. van ( 't 3de dl. –  het
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herkomst: rechtstreeks voor het SAM gemaakte kopie tijdens WO I (zie lijst in de in-
leiding)
auteur: onbekende kopiist (origineel door J. P. De Vylder, plus de auteurs van traditie
B en een onbekende continuator)
periode: 1740-1766 plus traditie B (St.-Lambertus 7de eeuw tot 1599)
datering: kopie uit november 1917 van een origineel uit de tweede helft van de acht-
tiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving:

a) J.P.  De Vylder,  Mechelsche Chronycke sedert den jare 1740-1766 inclues.

2de liep van 1565 tot 1760 – een Appendix in andere hand door andere auteur; zie Compte rendu (...), p.
178), maar het is onbekend wie (misschien het AAM) dat in 1877 kocht (zie Catalogue des livres de la bi-
bliothèque délaissée par feu Mr C. B. De Ridder, (…), p. 1, nr. 1: “C'est un manuscrit précieux, proprement
et lisiblement écrit, et bien conservé. - L'appendice est d'un autre auteur et d'une autre main.”). In de Ca-
talogue van De Servais (p. 440, nr. 6022) staat zo'n aangevuld exemplaar vermeld (bij de Ouvrages incom-
plets): “6022. Mechlinia Christo nascens & crescens; per D. J. J. Foppens cum auctionibus Dni De Ser-
vais. Mss. in-fol. D. R.”.
De bibliotheek van de RUG had tussen 1816 en 1837 ook een deeltje van 48 pp. verworven (670-1263),
zie Compte rendu (...), Brussel, 1837, p. 17 (misschien het  Fragmentum Mechliniæ Christo nascentis &
crescentis per Jo. Fr. Foppens uit de  Catalogue van Verhoeven, p. 188, nr. 2783, samen met nr. 2782
[grondwet Mechelen 1780] verkocht voor 0,80 fr.).
De originaliteit en chronologie van al deze exemplaren en afschriften moet nog onderzocht worden! Goet-
hals vermeldde in 1840 ook nog het bestaan van een Kronyke Van Mechelen sedert 750 tot den tegenwoor-
digen tyd (een ms. in f°, verschillend van zijn Mechlinia Christo (…)). Volgens de Notice in de Analectes
heette dit 2de werk De chronyke van Mechelen van het jaer 700 tot den jare 1760 (6 dln. in 4°). Ook de
verkoopscatalogus van de gravin d'Yve uit 1819 vermeldde zo'n Nederlandstalige versie: “Chronycke van
Mechelen soo van de beginselen van dese stadt, haer opkomste troubels, etc. van het jaer 750 tot 1761,
door Jo. Fra. Foppens,  Mechel.  16 julii 1761, in-fol. parch. MSS. volumineux de la même main [als het
origineel van nr. 4 uit onze inventaris], indiqué fort intéressant.” (Description, p. 344, nr. 5273). Iets eer-
der stond er een een 3-delige in die van De Servais, met een iets afwijkende titel (Catalogue des livres de
la bibliothèque de feu monsieur Gaspard-Joseph de Servais; (...), Mechelen, s.a. (1808), p. 308, nr. 4217:
“Chronyck van Mechelen, beginnende van het jaer 600, en eyndigende 21 april 1766”), verkocht voor
36,6 fr. aan Van Geel). Het is duidelijk dat deze Nederlandstalige versie voortdurend aangevuld werd door
de auteur, tot aan zijn overlijden (en erna, want hij † 1761); tenzij deze kroniek niet van hem is (zie de
voetnoot bij V 235). Van den Gheyn [zie Catalogue (…), dl. 8, p. 109, nr. 5434 (II. 2103)] vermeldt zo'n
Nederlandstalige versie (ééndelig) in de KBR met “Cronycke van Mechelen” op de rug, voor 75 Bfr. aan-
gekocht op de boekenverkoop van Van den Eynden te Antwerpen in 1898 (catalogusnummer 2128). De
oudste vermelding die we vonden is in de catalogus van aartspriester Van Meldert uit 1780 (Libri ex omni
facultate, quos reliquit Reverendus admodùm ac Amplissimus Dominus Guilielmus Josephus Van Meldert,
(…), Mechelen, 1780,p. 129, nr. 1525): “Chronycke van Mechelen door den heere Foppens, in-4°”. Op de
verkoop van kan. Ferd. de Crane kocht Kockx voor 19 Bfr. ook een Vlaamsche chronycke (6 dln. in 1 vol.)
periode 750-1756 (Catalogue, p. 13, nr. 217), maar het is niet duidelijk of dit een uitsluitend Mechelse
kroniek  was,  noch  wie  de  auteur  ervan  was.  De periode  van  dit  laatste  komt  overeen  met  wat  J.-B.
BRASSEUR noteerde in de catalogus van Nuewens (Vente d'une riche et rare collection de manuscrits et li-
vres imprimés, (…), s.l.n.d. (Brussel, 1811), p. 45): “376  Chronycke van Mechelen. sedert 't jaer 750 tot
1756. MS. d. r. dos de m. r. in-4to.”.

969 Schepene Joannes Philippus De Vijlder (allicht gedoopt in O.L.Vrouw-over-de-Dijle op 15/12/1711), die
in de Lange Schipstraat woonde en op 18/01/1771 begraven werd in St.-Romboutsparochie (kerklijk). Het
is niet zeker of dit hetzelfde register betreft, maar Willem Verhoeven bezat (zie Catalogue des livres de la
bibliothèque de feu Monsieur Guilleaume-François Verhoeven; (...), p. 188, nr. 2780, prijs 1,7 fr.) een ma-
nuscript in 4° “Versamelinge van aenteekeningen op de historie van Mechelen, door Jo. Phil. de Vylder
schepen der zelver”. Hij werd op 18/01/1771 begraven als kerklijk in St.-Romboutskerk (hij woonde in de
Lange Schipstraat), met als vermelding “Schepenen deser Stadt en provincie, van Mechelen”.

970 Cfr. VAN DEN GHEYN,  Catalogue (…), dl. 8, pp. 116-117, nr. 5449 (II. 1373), driedelig (op 14/02/ 1891
gekocht op een veiling bij Bluff te Brussel, catalogusnummer 1402). Het eerste van deze drie Mechelse
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Kopie van handschrift KBR nr. 5445, zie VAN DEN GHEYN, Catalogue (…),
dl. 8, p. 114 (= oud nr. 13728 uit 13728-32971; zie MARCHAL, Catalogue..., T.
3, 2e partie, p. 208: van baron Le Candèle972 afkomstig); onder de titel staat:
“Behoudt menige merckweerdige aenhaelingen soo nopens het in en uytgaen
der Franschen als het maeken der Vaert op Loven.”; fol. 171r° ondertekend:
“De Vylder / 1741”, maar het vervolgt daarna nog

b) fol. 171v°-257r°: trad. B, tot 1599 (namen van Steylaert, Van den Riele en
Vermeulen alleen vooraan vermeld!)

c) fol.  258r° e.v.:  memorie  over  de lasten van St.-Romboutskerk,  privileges,
klokken op St.-Romboutstoren en subsidies 1744 en 1765

delen: 1 register in quarto (33 x 20,5), 267 folia, papier in halve band met perkamen-
ten rug

i. Van den Nieuwenhuysen973

39 titel: geen
plaatsnummer: V 832
concordantie: geen
herkomst:  uit  de “Bibliothèque Malinoise” van H.  Cordemans-de Bruyne,  aange-
kocht in augustus 1949
auteur: kapelaan Hendrik Dominik Van den Nieuwenhuysen
periode: 1601-1766
datering: tweede helft achttiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf; kroniek van Mechelen; vooraan een Franstalige nota, ons in-
formerend dat “l'auteur ou le continuateur de cette chronique” H.D. Van den Nieu-
wenhuysen is, met korte biografie
delen: 5 banden in octavo (21,5 x 17 cm), papier in kartonnen band

1. 1601-1699 (met losse stukken in een envelop: Klagt-dicht etc.), s.p.
2. 1700-1746, s.p. (met kopie van de Tumulte ...)

kronieken behandelt de periode 600-1576, het tweede de jaren 1576-1739 en het derde de korte tijdspanne
1740-1766. Dat laatste deel lijkt wel een exemplaar van De Vylders kroniek kunnen te zijn, maar we vin-
den het geheel al terug in de verkoopscatalogus van De Servais, met een iets afwijkende titel (Catalogue,
1808, p. 308, nr. 4217: “Chronyck van Mechelen, beginnende van het jaer 600, en eyndigende 21 april
1766”). De auteur werd nog niet nader geïdentificeerd (zie de voetnoot bij EE XIII 1, want het lijkt op
Foppens periode). Een vergelijking zou moeten gemaakt worden en althans een stuk zou in WO I ge -
kopieerd zijn voor het SAM (in de klachtafhandeling met de KBR vermeldt Dierickx “II  1373 C (3 vol.
Copié T I, part. T II)”, maar we konden deze kopie hier niet terugvinden.

971 Nr. 13729 zou volgens Marchal (Catalogue..., T. 3, 2e partie, p. 208) ook een (Franstalige) Chronyck van
Mechelen, tot het jaer 1599 geweest zijn, ook van “De Vylder” en ook afkomstig uit de bibliotheek van
baron Le Candèle”. Dit nr. berust momenteel ook op het SAM, bij de inbewaargeving door het RAA (Me-
chelen, 77). Op de binnenkant van het voorplat staat een nota dat dit deel waarschijnlijk uit nr. 13728-31
gehaald werd (2de deel ervan) en afzonderlijk ingebonden. Op de rug staat ook “Chronique de Malines”,
maar het blijkt helemaal geen kroniek te zijn! In de door het RAA verschafte inventaris staat dat het verza-
melde stukken zijn betreffende de wachten van de wijken van Mechelen, 1570-1579, met verwijzing naar
nr. 5478 in de catalogus van Van den Gheyn en vermelding dat dit een aanwinst 1980/14 was, een ruil met
de KBR van hun nr. 13729, cat. 5478.

972 Zie de voetnoten bij V 179.
973 Hendrik Dominik Van den Nieuwenhuysen (1724-1780), kapelaan in de kerk van OLV-over-de-Dijle, pro-

visor van het godshuis van Sint-Heilwich, alias de Putterij. Zie zijn Konstminnende wandelinge bij DD.
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3. 1747-1753, s.p.
4. 1753-1763, s.p.
5. 1763-1776 + overlijdensbericht Hendrik Dominik Van den Nieuwenhuysen

(1724-1780), s.p.

40 titel: Vervolg van de Chronyke van Mechelen sedert het jaer 1743 tot het jaer 17.. in-
clus in het kort by een vergaedert door H.D. V.D. N.
plaatsnummer: EE XIX 1
concordantie: geen
herkomst: onbekend (al in inventaris 8 van 1894)
auteur: onbekende kopiist (origineel van Hendrik Dominik Van den Nieuwenhuysen)
periode: 1743-1778
datering: negentiende-eeuwse kopie van achttiende-eeuws origineel
taal: Nederlands
beschrijving: hedendaags afschrift van Albertina van laatste stuk van hs. 5545 (oud
nr.  17204 van 17202-4, 18de-eeuws geschrift);  het origineel had ex librissen van
Anna Thérèse d'Yve974, HDVDN zelf en C. Van Hulthem.
delen: 1 register in quarto (34,5 x 22 cm), s.p., papier in halve band met perkamen-
ten rug

j. de Azevedo975

41 titel: geen (Historia Mechliniensis)
plaatsnummer: Overdracht RAA, Mechelen, 58
concordantie: geen
herkomst: inbewaargeving door het RAA, aanwinsten 1971, 344, overgemaakt door
het  AR (voorheen KBR,  Handschriftenkabinet  II  1261,  cat.  5426;  cfr.  VAN DEN

GHEYN, Catalogue (…), dl.8, pp. 106-107: hij schrijft dat het aangekocht werd voor
33 Bfr. op de verkoop van De Bruyne op 21/05/1890976 en het staat idd. in diens cata-
logus,  zie  Catalogue de la  remarquable  Collection (...)  Auguste  De Bruyne (...),
s.l.n.d. (Mechelen, 1890), pp. 9-10, nr. “97  Azevedo. Documents pour servir à l'his-
toire de Malines, depuis les temps les plus reculés jusque vers 1750. / In-fol., rel. en
vélin. XVIIIe siècle. / Ce ms., entièrement écrit de la main du chanoine Azevedo,
contient la copie d'un très grand nombre de documents extraits des archives existant

974 Allicht Anne Therese Philippine gravin d'Yve(s) (1738-1814), een ongehuwde en politiek bedrijvige edel-
vrouw, die een actieve rol speelde in de Brabantse Omwenteling van 1789. Over haar rol en die van andere
vrouwen in de revoluties, zie GUBIN (Eliane), De vrouwen en de revoluties van de 18de eeuw, Brussel, s.a.
(2014),  [30]  pp.,  [on  line],  <http://mskgent.be/upload/pdf/gericault/vrouwen_en_de_revoluties_defv1.  -  
pdf>, (opgehaald op 06/01/2017).

975 Geeraard Dominicus de Azevedo Countinho y Bernal  (1712-1782), proost  van het kapittel  van O.-L.-
Vrouw-over-de-Dijle; zie MUYLDERMANS (J.),  Vier Mechelsche Geschiedkundigen (...), pp. 404-424 (III.
De gebroeders de azevedo. A. Geeraard Dominicus); voor meer biografieën, zie in ons artikel Een biblio-
fiele  brief  uit  Leuven aan kanunnik Geraard Dominicus de Azevedo Coutinho y Bernal  (3 juli  1771)
in  .MHT (Mechelse Historische Tijdingen. E-schrift voor geschiedschrijving over de stad en heerlijkheid
Mechelen), nr. 2, Mechelen, augustus 2016, [10 pp.] pp. 2-3, [on line], <www.mechelsehistorischetijdin-
gen.be/artikels/PDF/2.pdf>.

976 Zie Catalogue de la remarquable Collection (...) Auguste De Bruyne, Mechelen, 1890, p. 4: allicht het hier
zonder auteur aangegeven nr. 31 (Chronycke der stadt ende provincie van Mechelen / Ms. in-fol., dem.
rel., XVIIIe siècle.), want er is geen andere mogelijkheid.
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au siècle dernier dans les couvents, églises, adm. publiques, etc. Ce sont ces notes
qui ont servi au savant historien pour la rédaction de sa chronique, qui ne fut pu-
bliée que jusqu'a l'annee 1582 et dont la suite se trouve ici. Cet important ms., d'une
belle écriture, est en parfait était.”)
auteur: G. D. de Azevedo zelf
periode: 551-1768
datering: tweede helft achttiende eeuw
taal: Latijn
beschrijving: autograaf; bij nazicht overdracht op 23/06/1993 genoteerd als ontbre-
kend; aanwezigheid door ons vastgesteld op 05/10/2016; met Latijnse inleiding977 en
“Bladwyser”
delen: 1 register in folio (37,5 x 23,5), 270 folia, papier in perkamenten band

42 titel: Chronijk der Stadt en provincie van Mechelen in druk gegeven door den E.H.
Azevedo (…)
plaatsnummer: V 33
concordantie: geen
herkomst: rechtstreeks voor het SAM gemaakte kopie tijdens WO I
auteur: onbekende kopiist (meerdere handen); origineel: volgens het titelblad door
kan. G. D. de Azevedo gepubliceerd [in de Leuvense almanak van drukker Johan Ja-
cobs  van 1740-1760], plus aanvullingen en verbeteringen door de Cuypers en zijn
zoon  Franciscus  Carolus  (sic!)  Gislinus,  graaf  de  Cuypers,  heer  van  Rijmenam
enz.978

periode: 358-1578
datering: kopie WO I (origineel achttiende eeuw)
taal: Nederlands en Frans
beschrijving: kopie van handschrift 5432 (oud nr. 17206-07) uit de KBR; tweedelige

977 Gevolgd door een opsomming van zijn voorgangers, legt hij eerst de redenen uit voor zijn onderhavig
werk: “Multum egerant qui ante nos Historiam Mechliniensem conscribere voluerunt, sed quicquid conati
sunt non peregerunt. Nec ego quoque sive quis alius post me hoc opus perfecté pro dignitate sua perficere
poterit, sed tamen quam diligentissimé in hoc studio elaborandum est. Nam antequam perfectum Machli-
niensis Historiæ opus perficiamus multum adhuc laboris multumque studii restabit nec ulli nato in poste-
rum procludetur occasio aliquid adhuc adyciendi, idcirco unicum studium mihi semper fuit nec non utile
et perpulchrum judicavi. Hæc scriptarum Historiam fragmenta undique colligere, et dictæ urbis circum-
stantias et qualitates meo calamo describere antequam omnino pereant. Quare hoc meum scriptum quale
quale sit, in terram fundere nolo, nam certum est qui suum thesaurum et operam defundit aut defodit,
quod ille rebus suis longe abutatur, sic ille qui rem lectione dignam, summo labore assequntam occultat
omnibus injuriosus esse debere certum est. Bene valeant ergo et vivant qui quod pro re publica commo-
dum est, deligunt, atque in publicum seminant, quoniam diligentibus seminare ardorem peritiæ est scienti-
am a mortuis resuscitare qui autem hæc recondunt aliena substrahunt et furantur. Non ergo hic surgat in-
vidus neque reprehensor emulus et detractor, sed legat studeat compleat imo resecet hic sapiens lector cu-
pidus.”

978 Het gaat hier niet om  garde des chartres en kroniekschrijver Daniel Frans Cuypers (D 22/11/1653 – †
04/03/1725), maar om zijn zoon graaf Jan Frans Daniel Jozef (D 24/01/1700 – † 08/07/1762), ook heer
van Rijmenam en diens zoon graaf Frans Cornelis (niet Carolus!) Ghisleen (D 06/05/1731), heer van Op-
stalle. Het was diens oudste broer, graaf Willem Jan Jozef Ghisleen die de heerlijkheid Rijmenam erfde.
De  jongste  broer  was  de  ons  eveneens  bekende  graaf  Jozef  Ferdinand  Ghisleen  (°  28/11/1736  –  †
10/11/1775), heer van Alsingen en 's Hertoghen, uitgever van R. VAN DEN EYNDEs Provincie, Stad ende
District van Mechelen opgeheldert (…), Brussel, 1770, 2 dln. Zie GACHARD (Louis Prosper), Les Seigneu-
ries et les Seigneurs en Brabant au dix-huitième siècle  in  Compte-rendu des séances de la commission
royale d'histoire, 2de reeks, dl. 13 (1872), (pp. 383-462), passim en MUYLDERMANS (J.), De Edele Fami-
lie Cuypers (…), passim.
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(begin-1494 en 1494-1773; onze kopie gaat slechts tot 1578) kroniek door Azevedo,
met nota's door De Cuypers, afkomstig uit de bibliotheek van Van Hulthem (zie Ca-
talogue Méthodique, dl. 6, pp. 217-218, nr. 739); cfr. ook MARCHAL, Catalogue..., T.
3, 2e partie, p. 210 (17206 en 17207 = 739 a en B), ook in zijn Répertoire onomasti-
que des manuscrits (…). Première partie (…), p. 19 en GHEYN (J., VAN DEN), Cata-
logue des manuscrits (...), dl. 8, Brussel, 1908, p. 108. Hoofdzakelijk in het Frans en
niet identiek aan de Corte chronycke.
delen: 1 register in octavo (20,5 x 17 cm), 184 pp., papier in halve band met perka-
menten rug

43 titel: Korte chronycke der Stadt ende Provincie van Mechelen. By een vergaedert uyt
verscheyde soo Gedruckte als Geschreve Chronycken Archiven der Cloosters, Am-
bachten &c.
plaatsnummer: V 133-134
concordantie: geen
herkomst: uit verzameling H. Cordemans-de Bruyne volgens nota op de binnenkant
van het voorplat bij beide delen979

auteur: Azevedo plus onbekende annotator
periode: 200-1572
datering: achttiende-eeuws drukwerk met negentiende-eeuwse annotaties
taal: Nederlands
beschrijving: gedrukte kroniek van de Azevedo met addenda
delen: 2 banden in duodecimo (14,5 x 9,5 cm), papier in kartonnen band

1. gedrukte  Chronycke van de Azevedo tot 1494, ingebonden samen met illu-
straties (gewassen pentekeningen van kerken, kloosters, kapellen en godshui-
zen) en wapenschild van Maria van Bourgondië, plus handgeschreven “Tafel
op 1e deel”; pp. genummerd tot 314 en opnieuw tot p. 29 voor het laatste
deeltje 1482-1494

2. gedrukte  Chronycke van  de  Azevedo  1495-1572,  ingebonden  samen  met
handschriftelijke nota's en (meestal los) wapenschilden en portretten; diverse
nummeringen van de pp.

44 titel: Corte Chronijcke van vele gedenckweerdige Geschiedenissen Soo in de princi-
paele Steden van het Hertoghdom van Brabant als in de Stadt en Provincie van Me-
chelen Voorgevallen t' Sedert de geboorte Ons Saligmaekers tot desen tegenwoordi-
gen tijde.
plaatsnummer: EE XXXII 1
concordantie: geen
herkomst: “Ex bibliotheca G. van Caster pbri Mechlinien.”, gekocht 15/10/1918 als
nr. 1110 (zie  Catalogus der openbare verkooping der boekenverzameling voortko-
mende van wijlen den Eerw. Heer Kan. G. van Caster en den Eerw. H. De Ryck , p.
57, prijs 6 Bfr.); eerder als nr. 416 van ????; we vermoeden (opgegeven als formaat
in-12° en tot 1775) dat het nr. 34 was uit de Catalogue de la remarquable Collection

979 Het is niet zeker hoe het in de verzameling Cordemans-de Bruyne belandde, maar in 1891 werd uit de Ca-
talogue de livres de droit canon, histoire, (…) van wijlen kan. Van Bulck e.a. voor 22 fr. een ex. verkocht
waarvan de beschrijving sterk op dit lijkt, hoewel hier sprake is van 7 delen, terwijl Azevedo's kroniek ei-
genlijk uit 27 deeltjes bestaat en onze V 133-134 uit 2 banden: p. 77: “61  de Azevedo. Chronyke van Me-
chelen. - Oudheden van Mechelen, samen 7 deelen. Dit werk is vermeerderd met vele geschrevene notitiën
en tafel alsook met teekeningen en gravuren. Zeer raar.”
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(...) Auguste De Bruyne (...), s.l.n.d. (Mechelen, 1890), p. 4: “Corte chronycke van ...
Mechelen door M. Azevedo. / Ms. in-12, cart. XVIIIe siècle. / Documents ayant servi
au chanoine Azevedo pour la rédaction de sa chronique de Malines. Un anonyme l'a
complétée  et  continuée  jusqu'en  1775.”;  naast  het  hierboven  (zie  bij  Overdracht
RAA, Mechelen, 58 vermelde grote reg. “97  Azevedo. Documents pour servir à
l'histoire de Malines, depuis les temps les plus reculés jusque vers 1750.  ” werden
toen ook verkocht [zie p. 10] “98  Azevedo. Notes ms. pour servir à l'histoire de Ma-
lines. In12, dem. rel. - Ms. autogr. de l'auteur.” en “99  Doc. et notes concernant
l'histoire de Malines. - Ms. autogr. du chanoine Azevedo.”), maar kunnen we niet
met zekerheid identificeren met de hier verder genoemde nrs. op het SAM980

auteur: G. D. de Azevedo Coutinho y Bernall
periode: 54-1773
datering: negentiende-eeuwse kopie
taal: Nederlands
beschrijving: handschriftelijke kopie van de Corte Chronycke van DE AZEVEDO (uit-
gegeven in de Leuvense almanak van drukker Johan Jacobs van 1747 tot 1773)
delen: 1 band, papier in halve band met lederen rug, met 2 onderdelen

1. Corte Chronijcke (…) tot desen tegen woordigen tijde, door Mr. Acevedo;
met op 't einde de breve van de vernietiging der Jezuïetenorde en enkele no-
ta's; in klein-octavo (16 x 10 cm), s.p.

2. achteraan mee ingebonden een kleinere katern over de oorsprong van de stad:
“De oude Stadt Mechelen is alleenelijck geweest het gedeelte (…)”, in duode-
cimo (14 x 8,5 cm), [14] pp.

45 titel:  Vervolg der Cronyke van Mechelen ten tijde van het Gouvernement van den
Prince Alexander van Parma tsedert den 19 november 1582981 tot syne dood den
derden december 1592, eygenhandig geschreven door den Gerardus Dominicus De
azevedo Coutinho-y-Bernal Prost der Collegiale kerke van Ons-Lieve-Vrauwe over
de dijle binnen Mechelen, Auteur der gedrukte Chronyke van Mechelen, Vermeerdert
met verscheyde aenteekeningen door J. B. Rijmenans nakeurigen (sic) snuffelaer der
Mechelsche oudheden
+ Kort begryp der chronycke van Mechelen in seventhiende eeuwe na de geboorte
Christi, sijnde vant jaer 1601 tot het jaer 1700
plaatsnummer: EE XVI 1
concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1894 en al eerder in 1881 in HERMANS

(Victor), Catalogue méthodique (…), p. 188, nr. 1857, 2 volumes [voor het tweede,
zie het volgende nr.])
herkomst: onbekend; het stond vermeld in de Catalogus librorum in omni classe sci-
entiarum Quos reliquit reverendus admodum dominus Gerardus Dominicus de Aze-

980 We wensen ook nog te verwijzen naar de band met onderzoeksnota's, waarin we o.a. zijn hand herkend
hebben (zie het niet ondertekende) deeltje “Beltstormerije 1566”): SAM, DD (Geschied- en Oudheidkun-
dige bijdragen), Serie I (Wereldlijke), nr. 6: Matériaux Recueillis par De Azevedo, Van den Nieuwenhuijse,
De Vivario, Rijmenans et Autres Antiquaires de Malines parmi les quels sunt Varia Sine Ordine dispersa
pour former une histoire Nationale.

981 In de negentiende eeuw publiceerde verzamelaar en kroniekschrijver August de Bruyne ook zo'n vervolg,
doch slechts over de korte periode van 21/11/1582 tot 26/12/1583: BRUYNE (August, DE),  Kronijk van
Mechelen beginnende met de maand november 1582, makende het gevolg op de Kronijk van G.D. de Aze-
vedo. s.d. (1863) (zie een ex. in SAM M 174 (a); hij beschrijft zichzelf hier als “Lid der St-Jansgilde bijge-
naamd De Peoene van Mechelen en van verscheidene letterkundige maatschappijen” en het was een over-
druk van de tussen 1861 en '63 in de Almanak van deze St.-Jansgilde verschenen afleveringen).
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vedo-Coutinho-y-Bernal (...), Mechelen, s.a. (1782), p. 58: “926  Vervolg der Chro-
nycke [van Mechelen door den Heer De Azevedo], 't zedert 19 Nov. 1482 tot 1592,
door den selven. Handschr.” (gekocht voor 17 st. door Groesius minor982)
auteur: handschriften van G. D. de Azevedo en J.-B. Rymenans983

periode: 1582-1592 + 1599-1699
datering: achttiende en negentiende eeuw
taal: Nederlands en Frans
beschrijving: autografen; twee manuscripten van kan. G. D. de Azevedo, met voor-
schrift door Rijmenams (of Rymenans) betreffende de paragraaf bij Goethals over
proost de Azevedo984, met daarin de vermelding dat de stadsarchivaris van Mechelen
nog andere manuscripten van hem bezit.
delen: 1 band in quarto (25,5 x 20 + 21 x 16, 5 cm), 95 + 157 pp., papier in halve
band met linnen rug

46 titel:  Vervolg der Cronijke van Mechelen eijgen-handig geschreven door den heere
Gerard. Dom. De Azevedo Coutinho-y-Bernal. Prost der Collegiale kerke van Ons-
Lieve-Vrauwe over de dijle auteur der gedrukte Cronijke van Mechelen
plaatsnummer: EE XVII 1
concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1894 en al eerder in 1881 in HERMANS

(V.), Catalogue méthodique (…), p. 188, nr. 1857, 2 volumes [voor het eerste, zie het
vorige nr.])
herkomst: onbekend
auteur: G. D. de Azevedo (1712-1782) + [Rijmenams]
periode: 1698-1784
datering: tweede helft achttiende eeuw
taal: Nederlands, Frans en Latijn
beschrijving: autograaf; met voorschrift over “Den Area van Mechelen”
delen: 1 band in octavo (20 x 16,5 cm), 404 pp., papier in halve band met linnen rug

47 titel: Chronycke van Mechelen sedert het jaer 1600 tot 1699
plaatsnummer: EE XVIII 1
concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1894)
herkomst: onbekend
auteur: door de Azevedo (anonieme kopiist)
periode: 1532-1741
datering: negentiende eeuw

982 Zie de voetnoot bij EE XI 1, waar we reeds Groesius Max. bespraken.
983 Jan-Baptist Rijmenans (° Diest 19/11/1748 - † Mechelen 25/10/1840), apotheker, secretaris van de locale

Medische Commissie en griffier van het Vredegerecht. Hij was tevens bibliofiel, bibliograaf, kronijkschrij-
ver, kunstminnaar, Vlaams dichter en letterkundige. Over zijn “klippelverskens” en meer bepaald “Aen
Sint Rombout”, zie  Een Mechels hekeldichter  in  De Vlaemsche letterbode. Tijdschrift voor kunsten en
wetenschappen (inzonderheid voor letterkunde), dl. 2, Antwerpen, 1844, pp. 77-78. Na een belediging in
de Journal d'Annonces de Malines  van 27/06/1841 verdedigde zijn collega griffier, stadsarchivaris B. Gij-
seleers-Thijs, hem in Les insultes faites à feu Mons.r J. B. Rymenans vengées, 7 pp. Een uitvoerige biogra-
fie werd verzorgd door HEUVEL (René, VAN DEN),  Een merkwaardige Mechelse figuur uit de 18e eeuw.
Apoteker Joannes Baptista Rymenans (1748-1840)  in  Kring voor de geschiedenis van de pharmacie in
Benelux. Bulletin, nr. 50 (maart 1975), pp. 9-40.

984 GOETHALS (Félix-Victor),  Lectures relatives a l'histoire des sciences, des arts, des lettres, des moeurs et
de la politique en Belgique, et dans les pays limitrophes. Commencées en 1818 et publiées en 1837, dl.1,
Brussel, 1837, pp. 247-255 [zie ook dl. 2, Brussel, 1837, pp. 270-274, over beide broers].
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taal: Nederlands
beschrijving: hedendaags afschrift (uittreksels uit kroniek van de Azevedo)
delen: 1 register in quarto (34,5 x 22 cm), s.p., papier in halve band met linnen rug

48 titel:  Chronijcke van Mechelen door Remmerus Valerius van den jare 355 tot 1680
en vervolgd door de Azevedo van den jare 1681 tot 1783. Beschreven als Compendi-
um forma indicis Historiae Mechliniensis ex variis.
plaatsnummer: EE XXXIII 1
concordantie: geen
herkomst: onbekend (nr. 37 uit een onbekende reeks)
auteur: onbekend
periode: 200-1783
datering: achttiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: met gedrukte pentekeningen van beide
delen: 1 band in octavo (20 x 15 cm en kleinere katernen) in volle perkamenten
band, met 2 onderdelen)

1. pp. 1-22: Generaelen Aenwijzer van de Cronycke van R. Valerius (355-1746)
2. pp. 23-200: Aenwijzer van de gedrukte chronyke van den Eerw. Heer De Aze-

vedo (200-1783)

k. De Munck

49 titel: Iaer-Boecken van Mechelen
plaatsnummer: EE XX 1
concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1984)
herkomst: onbekend
auteur: Jozef Jacob De Munck985

periode: 1740-1786
datering: achttiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf; annalen
delen: 1 register in quarto (32 x 20 cm), s.p., papier in halve band met linnen rug

l. Wijndrickx

50 titel:  Tijdt-wijser van sommighe gedenckweirdige dingen, die geschiet syn binnen,
ende buyten de Stadt ende Provincie van Mechelen
plaatsnummer: EE XV 1
concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1894)
herkomst: zie  Catalogue des livres de la bibliothèque délaissée par feu le rev. Mr
Jean Schæffer (...), 1878, fol. 42v°, nr. “1349.  Wyndrickx (Le notaire). Chronycke
van Mechelen (1730-1790). 1 Vol. velin. Manuscrit.”; lijkt toen gekocht te zijn door
't SAM voor 20 Bfr. volgens het ene ex. en voor 22 Bfr. aan Vanderhecke volgens
ons ander ex. van de catalogus [periode 1730-1790 opgegeven in de Catalogue; de

985 Notaris (akten 1771-1792) en geschiedschrijver, °15/03/1740 - † 09-05/1792.
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versies hierna (nrs. 49 en 50 in deze inventaris) wijken daarvan af]
auteur: Jan Jozef Wijndrickx986

periode: 1730-1790
datering: tweede helft achttiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf; met index op pp. 403-410
delen: 1 band in klein-octavo (16 x 10 cm), 410 pp., papier in halve band met perka-
menten rug

51 titel:  Copie naer de geschreven Cronyke van den notaris Wendrickx hij woonde op
de Ravenberg straete.
plaatsnummer: V 360
concordantie: geen
herkomst: veiling Van Aerde nr. 280 (in potlood op binnenkaft schutblad staat nr.
180, maar dat is een vergissing987) (zie Bibliothèque de feu Monsieur R. Van Aerde,
Archiviste de la ville de Malines,  Brussel,  1945, p. 19: “MANUSCRITS : (…). –
Cronyke van notaris Wendrick, etc., ens.  6 manuscrits in -8° br. et rel. Bon lot sur
Malines” – bijgeschreven prijs: 320 [Bfr.]); vermoedelijk kwam dit van Schellens (al
staat daar 1680-1796988 i.p.v. '97), zie Catalogue d'une belle collection de livres, la
plupart concernant la de ville de Malines, délaissés par feu Monsieur Fr. Schellens,
(…), Mechelen, s.a. (1857), p. 17, nr. “226  Copy van de geschrevene chronyke van
de notaris Wendrix. M. S. in-4.  contenant plusieurs notices sur la ville de Malines
depuis 1680 à 1796.” (verkocht voor 250 Bfr.).
auteur: onbekende kopiist (origineel door Jan Jozef Wijndrickx)
periode: 1680-1797
datering: negentiende-eeuwse kopie [cfr. volgend nr.] (origineel tweede helft acht-
tiende eeuw)
taal: Nederlands
beschrijving: eerst enkele regels Verscheyde notitien raekende Mechelen (1680-1733
+ 1498), dan Tijdt-wijser van sommige gedenkweirdige dingen die geschiet zijn bin-
nen, ende buyten de stadt, ende Provincie van Mechelen (1730-1797)
delen: 1 register in octavo (21 x 16 cm), 138 pp., papier in halve band met perka-
menten rug

52 titel: Copie naer de geschreve Cronyke van den Notaris Wendricx hij woonde op de
Ravenbergstraete
plaatsnummer: V 211
concordantie: F 31
herkomst: op formaat en titel afgaande is dit waarschijnlijk de moderne kopie uit de

986 Notaris J. J. Wijndrickx (protocollen 1742-1796 van bewaard op het SAM en op het RAA nog eens reper-
toria 1742-1763), ° 1711 (SAM, Parochieregister. 62, p. 209: Joannes Josephus Wijndrickx, ° 07/02/1711
en gedoopt 08/02/1711 in O.L.Vrouw-over-de-Dijle, zoon van Henricus en van Anna Catharina Reniers) -
† 1798 (SAM, Burgerlijke Stand, Overlijdens 1798/97v: Joseph Weijndrickx, † 29/03/1798, 88 jaar oud, °
Mechelen, partner: Marie Therese Crims (†)).

987 Cfr. dezelfde verkeerde notitie in V 675, welk hs. uit hetzelfde lot 280 kwam.
988 In de catalogus van Schellens werd nog een kroniek 1680-1790 aangeboden, maar die werd slechts voor

4,40 Bfr. verkocht en kan dus echt niet vergeleken worden met de kopie van Wijndrickxs kroniek: Catalo-
gue d'une belle collection de livres, la plupart concernant la de ville de Malines, délaissés par feu Monsi-
eur Fr. Schellens, (…), Mechelen, s.a. (1857), p. 17, nr. “221  Cronyke der stad Mechelen van de jaeren
1680 tot 1790. M. S.”.
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verkoopscatalogus van H. Dierickx-Beke989

auteur: onbekende kopiist (origineel door Jan Jozef Wijndrickx)
periode: 1680-1797
datering: vroeg twintigste-eeuwse kopie,  identiek aan de negentiende-eeuwse van
vorig nr. (origineel tweede helft achttiende eeuw)
taal: Nederlands
beschrijving: eerst enkele regels Verscheyde notitien raekende Mechelen (1680-1733
+ 1498), dan Tijdt-wijser van sommige gedenkweirdige dingen die geschiet zijn bin-
nen, ende buyten de stadt, ende Provincie van Mechelen (1730-1797)
delen: 1 register in quarto (33,5 x 20,5 cm), s.p., papier in halve band met perkamen-
ten rug

m. Anonieme

53 titel: geen (begin ontbreekt)
plaatsnummer: EE IX 1
concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1894 en eerder in 1881 al in HERMANS

(V.), Catalogue méthodique (…), p. 189, nr. 1871)
herkomst: onbekend
auteur: onbekend
periode: 1752-1763
datering: achttiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf; fragment van een kroniek van Mechelen en de Nederlanden
delen: 1 katern in quarto (32,5 x 20,5 cm), pp. 332-476 (rest ontbreekt), papier zon-
der kaft

54 titel: Chronijcke
plaatsnummer: EE VII 1
concordantie: geen
herkomst: onbekend (al in inventaris 8 van 1894 en al eerder in 1881 in HERMANS

(V.), Catalogue méthodique (…), p. 188, nr. 1859)
auteur: onbekend
periode: 694-1646
datering: achttiende- of vroeg negentiende-eeuws
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf; in 1894 ingeschreven als Kronyk van Mechelen en der Ne-
derlanden; in 1881 nog betiteld als “Chronycke van Mechelen en van Europa”; bij-
geschreven: “bijna zonder belang voor Mechelen”; begint met komst van St.-Lam-
bertus te Muizen
delen: 2 katernen in quarto (33 x 20,5 plus vanaf 1555 31 x 19,5 cm), s.p., papier
zonder kaft

55 titel: Chronijck van Mechelen
plaatsnummer:V 234

989 Catalogus …, p. 49 (nr. 1207: samen met “Het Boek der Deken van het Schildersambacht… van Meche-
len” voor 45 Bfr.).
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concordantie: geen
herkomst: rechtstreeks voor het SAM gemaakte kopie tijdens WO I
auteur: onbekende kopiist; originele auteur eveneens onbekend
periode: 60 v.Chr. tot 1417
datering: kopie tijdens WO I van het achttiende-eeuws (verwijzingen naar zeven-
tiende- en achttiende-eeuwse boeken) handschrift KBR nr. 5450 (oud nr. 20429)990

taal: Nederlands
beschrijving: annalen; met “Inlijdinghe tot de Mechelsche Jaer-boeken”, waarin kri-
tiek op voorgangers die als bewijzen slechts “eene oude fabel-Chronijk” voor de dag
brachten, e.d.; tot fol. 147r° van het origineel, dat nog tot 1465 gaat, maar waarin bij-
na niets meer voor de Mechelse geschiedenis aan te merken valt
delen: 1 register in quarto (34,5 x 20,5 cm), fol. 1r°-126r°, papier in halve band met
linnen rug

2. Gilden en ambachten

56 titel: Chronyke van memorien, resolutien, ordonnantien ende geschiedenissen, voor-
gevallen van de voor gaende ende teghenwoordige tyden, van de Colveniers gilde
plaatsnummer: EE XXIII 1
concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1894)
herkomst: allicht uit Catalogue (...) délaissés par feu M. Auguste De Bruyne, 1890,
pp. 68, nr. 709
auteur: anoniem
periode: 1629-1775
datering: achttiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf; over de vijf gilden en hun wachten; over onkosten, eed, pro-
cessies, enz.
delen: 1 register in klein-octavo (15,5 x 9,5 cm), papier in volle lederen band, 179
folia + index

3. Specifiek religieuze geschiedenis

a. Seculiere kerkgeschiedenis

57 titel: geen
plaatsnummer: V 42
concordantie: geen
herkomst: veiling Prosper Van Melckebeke Gent 15-16/06/1938991 (lot 376: 24 Bfr. +
16% + 1 Bfr.)
auteur: onbekend
periode: profeet Elia(s) (9de eeuw v.Chr.) tot 1684
datering: achttiende eeuw (een opschrift  op de binnenkant van het voorplat werd
grotendeels verwijderd, maar er staat nog wel: “Mechliniæ 1778”)

990 VAN DEN GHEYN, Catalogue (…), dl. 8, p. 117.
991 Zie voetnoot bij nr. 25.
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taal: Nederlands
beschrijving: geschiedenis van de karmelieten (algemeen), plus over het jubileum
van St.-Rumoldus in 1680992 en een Panegyris Mariana van O.L.Vrouw van Hans-
wijk, opgedragen door kan. J.-F. Foppens voor zijn jubileum in 1732993

delen: 1 register in klein-octavo (16 x 10 cm), s.p., papier in halve band met lederen
rug

58 titel: geen
plaatsnummer: V 650
concordantie: oud handschrift 121
herkomst: legaat Guillaume-Royer 1923 (zie DIERICKX (H.), Verslag over het Stads-
archief. (...), p. 9)
auteur: verschillende handen
periode: 640-1652 e.a. gegevens en vooral lijsten tot 1803
datering: late achttiende eeuw, met vroeg-negentiende-eeuwse aanvullingen
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf; kroniek betreft het kerkelijk en godsdienstig leven te Me-
chelen vanaf St.-Lambertus, met ook de ontploffing van de Zandpoort, een stukje
over Luther en Calvijn, Leuvensesteenweg 1730, naam Mechelen, aartsbisschoppen
tot  Franckenberg  kardinaal  1778,  bisschoppen  Antwerpen  tot  1785,  id.  Gent  tot
1794, id. Ieper tot 1786, id. 's-Hertogenbosch tot 1647, id. Roermond tot 1770, pas-
toors  en  onderpastoors  van  O.L.Vrouw-over-de-Dijle  tot  1803,  proosten  O.L.-
Vrouwe-kapittel tot 1782, kanunniken tot 1792, dekens tot 1790, fundaties kapittels
Mechelen en elders, etc. Jaarboek 700-1775.
delen: 1 register (klein schrift) in klein-octavo (15,5 x 9,5 cm), s.p., papier in dik pa-
pieren kaft; plus losse bladen met schetsen en jaarschriften (cfr. die in V 831/II)

59 titel: Jaer boeken der parochiekerk van den H.H. Joannes Baptist en Joannes Evan-
gelist, binnen Mechelen994

plaatsnummer: EE XXIV 1-2

992 Benignis lectoribus et beneacceptis hospitibus Mechliniense hoc jubilæum spectatum præsentia qua sua
honoratum venientibus anno 1680. De negenhonderdste verjaardag van zijn martelarij was in 1675, maar
werd gevierd in 1680. In dat jaar kreeg de St.-Romboutstoren ook een nieuwe beiaard en werden de oude
klokken verkocht aan de kerk van O.L.Vrouw-over-de-Dijle, ter vermeerdering van hun beiaard.

993 Panegyris Mariana Divæ Virgini Hanswicanæ Dicta ac Dicata inter jubilæ solemnia Die XIX augusti
MDCCCXXXVIII Per Rev. Adm. Ac Eruditiss. Dominum Joannem Franc. Foppens S.T.L. ecclesiæ Metrop.
Mechl.  Canon. Grad. Ac Pænitentiarium. DIVæ VirgInI parentI senatUs popULUsqUe MeChLInIensIs
[het jaarschrift op 't einde vormt 1738].

994 Niet te verwarren met KEMPENEER (J.),  Kronijk van St. Janskerk te Mechelen geschreven door pastoor
Govaerts, Ekeren-Donk, 1911, 44 pp. (overdruk uit  Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het
aloude hertogdom Brabant, jg. 10 (1911), pp. 69 e.v.). Er waren nog meer exemplaren van; zo had Dr. G.
Van Doorslaer er een van, cfr. Bibliothèque de feu le Docteur G. Van Doorslaer, de Malines. (…), Brussel,
s.a. (1945), p. 11: “135.  de Servais, Jaer boeken der parochie Kerk van den H. H. Joannes Baptist en Jo-
annes Evangelist binnen Mechelen. In-4°, demi-reliure romantique. / Manuscrit (circa 1830) de l'histoire
de  l'Eglise  Saint-Jean-Baptiste,  de  1342  à  1779.  Parfaite  écriture  en  2  colonnes.”  M.m.v.  Louis
STROOBANT publiceerde  deze  Georges  VAN DOORSLAER zelf:  Kerk  van  de  HH.  Jan-Baptist  en  Jan
Evangelist te Mechelen (Inventaris der kunstvoorwerpen in openbare instellingen bewaard, 11), Turnhout ,
1940, 39 pp.; op de verkoop in 1946 uit de nalatenschap van Aug. de Rees, conservator van het Mechels
stadsmuseum, werd er nog een verkocht, cfr.  Vente publique (…) dependant de la succession de Mons.
Aug. De Rees (…), s.l. (Antwerpen), 1946, p. 9: “185  Handschrift : G. J. de Servais : jaer-boeken der
parochie kerk van de HH. Joannes.” (verkocht voor 140 Bfr. aan ?).
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concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1894)
herkomst: een exemplaar stond in 1882 in de verkoopscatalogus van Charles du Tri-
eu de Terdonck995 (gemarkeerd in het exemplaar van de Bruyne); allicht door de stad
aangekocht uit de bibliotheek van August De Bruyne (zie  Catalogue de la remar-
quable Collection (...) Auguste De Bruyne (...), s.l.n.d. (Mechelen, 1890), p. 58, nr.
“615  J.G. Servais.  Histoire chronologique de l'église  St-Jean, 1308-1797. /  Ms.
(copie), in-4, cart. / Belle écrit., nombr. gravv. et pièces ajoutées. Cette monographie
est remplie de doc. inédits, très intéressant.” (volgens Le Clercq toen verkocht voor
18 Bfr.).
In 1859 werd door de stad een exemplaar aangekocht werd voor 16 Bfr. (zie Catalo-
gue des livres et manuscrits de la bibliothèque de feu monsieur de Crane d'Heysse-
laer, Mechelen, 1859, p. 4, nr. 31), met tekening, dus het 2de register hier; het staat
in Hermans zijn Catalogue méthodique uit 1881996. De Crane d'Heysselaer kocht ook
andere stukken aan uit de nalatenschap van Schellens, dus vermoedelijk komt ook
dit register uit de Catalogue d'une belle collection de livres, la plupart concernant la
de ville de Malines, délaissés par feu Monsieur Fr. Schellens, (…), Mechelen, s.a.
(1857), p. 19, nr. “245  Jaer boeken der parochie kerk van den HH. Joannes-Baptist
en Joannes Evangelist binnen Mechelen, getrokken en vergaderd door den heer Ga-
spar-Joseph de Servais, in-4. M. S.” (verkocht voor 32 Bfr.).
auteur: bibliofiel Gaspar Joseph de Servais (1735-1807) (kopies,  1ste allicht door
kan. Schœffer997, voor het 2de zei de Catalogue de Crane d'Heysselaer: “Belle écri-
ture de M. Schellens [1809-1855]”)
periode: 1308-1800
datering: negentiende-eeuwse kopieën (1ste vroeg-, 2de laat-negentiende-eeuws)
taal: Nederlands
beschrijving: twee exemplaren, met voorreden en achtervoegsel (vermoedelijk door
kan. Schœffer)
delen: 2 registers in quarto (29,5 x 23,5 en 30 x 24 cm), 204 en 222 pp., papier in
kartonnen band

1. 11 pp. voorvoegsel “De Parochiale kerke van St Jan”998, 3 pp. “Voor reden”,
pp. 4-129 de “Jaer boeken” (1308-1779), pp. 141-204 bijlagen (tot 1800)

2. met tekening St.-Janskerk, maar zonder voorvoegsel en met het achtervoeg-
sel slechts tot p. 170 van 1ste ex. (de stukken over het pastoorshuis, over eind
achttiende eeuw en de studie over de zgn. redding van de kerk in 1580 door
van Leyen dus niet – dus niet de toevoegingen door Schœffer)

60 titel: geen

995 Catalogue d'une belle collection de livres provenant de feu M. Charles du Trieu de Terdonck, (…), Me-
chelen, 1882, p. 4: “19  Jaerboeken der parochiekerk van de HH. Joannes-Baptist en Joannes-Evangelist
binnen Mechelen. Ms. rel.”. Dit was rentenier Karel Victor Maria Ghislenus du Trieu de Terdonck (° Me-
chelen 14/06/1852 - † Mechelen 29/05/1882), zoon van Jozef Karel Hilarius en dus ook een kleinzoon van
baron Karel Augustin Jan du Trieu de Terdonck (zie overlijdensakte).

996 HERMANS (Victor), Catalogue méthodique (…), p. 216, nr. 2154.
997 In de Catalogue des livres de la bibliothèque délaissée par feu le Rév. Mr. Jean Schæffer (…), Mechelen,

s.a. (1878), fol. 44r° staat als nr. 1393: “De Servais (Gasp. Jos.). De Parochie kerk van S. Jan binnen Me-
chelen. 1 Vol. in-4° demi rel. Manuscrit.”. Die “demi rel.” komt niet echt overeen met onze kartonnen ban-
den, al kunnen ze samen opnieuw ingebonden zijn.

998 Overgenomen uit de “kroniek” van pastoor Thys, De parochiekerken, kloosters, kapellen etc., van Meche-
len, cfr. dit hoofdstuk in 't afschrift daarvan door Frans Schellens (SAM, DD Serie II nr. 5, dl. 1, pp. 59-
71) of het afschrift door Aug. De Bruyne (SAM, DD Serie II nr. 6, s.p.).
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plaatsnummer:  Gedeponeerd  parochiearchief  St.-Pieter-en-Paulus  Mechelen,
karton 172 enveloppen 2-3
concordantie: geen (zie inventaris De Preter, pp. 231-232)
herkomst: onbekend
auteur: onbekend
periode: dertiende-achttiende eeuw
datering: negentiende eeuw
taal: Nederlands en Frans
beschrijving: 12 onderdelen door 2 verschillende handen, vnl. onbelangrijke uittrek-
sels uit De Munck, de Azevedo, Siré, Foppens e.a.; het eerste (pp. 1-20, zonder au-
teur of titel, 1308-1778999) is echter een afschrift (met enkele hiaten) van de jaar-
boeken van St.-Janskerk door De Servais (cfr.  supra EE XXIV 1-2), eindigend
met een akte van 30/10/1777 uit de bijlagen ervan
delen: 6 katernen in quarto + enkele losse bladen, papier zonder band of kaft (3 in
elke envelop), 164-[7] pp.

1. pp. 1-28 (33 x 20,5 cm)
2. pp. 29-56 (33,5 x 21 cm)
3. pp. 59-84 (33 x 20,5 cm)
4. pp. 85-114 (34 x 21 cm)
5. pp. 115-142 (34 x 21 cm)
6. pp. 143-164 (34 x 21 cm)
7. 2 dubbele en een enkel blad

61 titel: Verhael der gedenckweerdigste saecken aengaende dese kercke van Sinte Rom-
bout binnen Mechelen sedert den jaere 1573 alles getrocken uyt de rekeningen van
de fabriecke der selve kerkcke, seer bequaem om te weten welcke lasten dese kercke
gedraegen heeft ende als nu noch int gebruyck is + Inhout der memoriale brieven,
conditien, ordonnantien, huercedullen etc. berustende in de archive der metropolita-
ne kercke Sancti Rumoldi
plaatsnummer: V 541
concordantie: geen
herkomst: onbekend
auteur: onbekend
periode: 1573-1733
datering: eind achttiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf; jaarboeken
delen: 1 register in quarto (31 x 18,5 cm), 21 folia, papier in dik papieren band

b. Kloosterkronieken1000

999 De originele kroniek loopt door tot 12/07/1779!
1000Een kroniek of jaarboek van het klooster van Thabor is hier niet bij, al zijn die er wel geweest, cfr. de Ca-

talogue van Rymenams, Gent, 1842, p. 264, nr. 4480: “Desen boeck is inhoudende het beginsel, fondatien,
ordonnantien, en geschiedenissen des clooster van Sinte Salvators, genaemt Thabors, binnen Mechelen.
in-4°, cart. Manuscrit.” en die van De Servais, p. 314, nrs 4299 (“Jaerboeck des Cloosters van Thabor.
Handschrift van den Eerw. H. Proost Azevedo. In-fol.”; verkocht voor 1 fr. aan Hanicq – dit zal wel Pierre
Joseph Hanicq geweest zijn, ° Brugge 03/05/1753, † Mechelen 17/01/1828, boekhandelaar, -drukker en
-uitgever te Mechelen) en 4301 (“Beschryf ende jaerboeck van het klooster Bethanien , eertydts ontrent de
stadt ende alsnu binnen Mechelen. Mss. In-fol.”; verkocht voor 0,7 fr. aan Hanicq). Waar De Servais het
haalde, vonden we in de Catalogus librorum in omni classe scientiarum Quos reliquit reverendus admo-
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62 titel: Bleyenberg. Annotatien
plaatsnummer: V 166
concordantie: F 14
herkomst: rechtstreeks voor het SAM gemaakte kopie tijdens WO I (zie het lijstje in
de inleiding)
auteur: onbekende kopiist (originele auteur ook onbekend)
periode: 754-1747
datering: kopie WO I (origineel achttiende-eeuws)
taal: Nederlands
beschrijving: kopie van “AAM nr. 72” [= AAM, Conventualia, I (Registers), § 2
(Vrouwenkloosters), Klooster van Blijdenberg1001 te Mechelen, reg. 72 en 73: “Anno-
tationes”, achttiende-eeuws, 2 ex.]; annalen 754-1747, met “Aanhangsel” over hun
relikwie van St.-Damianus1002 en nog een “Geschiedenis der Nonnen van Mechelen”
[“De Nonnen van Mechelen gesegt van Blyenbergh ...” (1238-1696) en een Tafel; +
Virgines la[e]timontis (1 p.) en “Beschrijf van het Clooster  ...” (812-1686)1003]
delen: 1 register in quarto (33,5 x 20,5 cm), s.p., papier in halve band met perkamen-

dum dominus Gerardus Dominicus de Azevedo-Coutinho-y-Bernal (...), Mechelen, s.a. (1782), p. 46: “755
Beschryf en Jaer-boeck van 't Maegden-klooster van Thabor, door Joanna Cuvelier, vervolgt door Jacoba
Peret. Handschr.” (verkocht voor 5 gl. 10 st. - De Servais) / “756  - - - - - - - - Van Muysen van 1387 tot
1601. Handschr.” (verkocht voor 2 gl. 10 st. – Nuwens) / “757  - - - - - - - - Van Bethanie van 1231 tot
1637. Handschr.” (verkocht voor 3 gl. 15 st. - De Servais) / “758  Oorsprong van de Nonnen van Blyden-
berg. Handschr.” (verkocht voor 2 gl. - De Servais). Ook in de Catalogue de la remarquable Collection
(...) Auguste De Bruyne (...), s.l.n.d. (Mechelen, 1890) stond op p. 54 als nr. 574 een “Fondatie boeck des
cloosters Thabor. Ms. in-4, rel., vél. / Histoire très détaillée, avec des documents originaux, rédigée en
1663 par une religieuse et continuée au jour le jour jusqu'en 1787.” (volgens Le Clercq verkocht voor 15
Bfr.).

1001Zie ook een kroniek van dit klooster (“D'eerste clooster van de orde van sint Augustyn, geheeten Victorin-
nen, naer de heeren van St.-Victor, tot Parys, in dese lande is begonst tot Mechelen”) in de KBR, oud nr.
6240 (zie MARCHAL,  Catalogue (…), T. 3, 2e partie, p. 214), afkomstig uit de bibliotheek van Verdussen
(zie voetnoot bij nr. 105 van deze inventaris). De KBR heeft deze stukken, afkomstig van de bibliotheek
van Verdussen, behouden, terwijl ons nr. 105, 't zelfde als het eerste stuk uit Verdussens nr. 109, eerst in
1859 aangekocht werd door het RA (nu bij de inbewaargeving aan het SAM) uit de bibliotheek van de
Crane d'Heysselaer te Mechelen. Zie ook “Oorsprong van de Nonnen van Blydenberg. Handschr.” in de
hierboven vermelde  Catalogus librorum in omni classe scientiarum Quos reliquit reverendus admodum
dominus Gerardus Dominicus de Azevedo-Coutinho-y-Bernal (...), Mechelen, s.a. (1782), p. 46, nr. 758.
Een dergelijke Oorspronck stond in de Catalogue de la remarquable Collection (...) Auguste De Bruyne
(...), s.l.n.d. (Mechelen, 1890), p. 54, nr. “569  Historie der begynhove van Mechelen (1207-1827). Ms. in-
4, cart. / Sous le même rel. Over den oorspronck van het klooster van Blyenberg.” (volgens Le Clercq ver-
kocht voor 13 Bfr. aan Schoepen).

1002Kan. G. de Azevedo kopieerde dit stukje; zijn manuscript werd verkocht in 1892: Catalogue des collecti-
ons de livres,  antiquités  et  tableaux délaissés  par feu M. l'abbé J.-A. Van Ourshagen Archéologue à
Schriek. (...), s.l.n.d. (Mechelen, 1892), p. [1], nr. “5  Azevedo.  De Martelie van den H. Jacobus nu Da-
mianus die tot Mechelen in het Clooster van Blyenbergh rust. Gecopieert uyt een boecksken met de handt
geschreven, berustend int Clooster door my G. D. de Azevedo. 1773. Manuscrit in-8, cart.” Zie ook de Li-
tanie van den Heyligen Damianus Bisschop en Martelaer, wiens H. Lichaem gerust heeft in de Kerke van
het clooster genaemt Blyden-Berg; en nu in de kerke van het Groot Beggyn-hof, binnen Mechelen , s.l.n.d.
(imprimatur vicaris-generaal J. Forgeur 10/12/1816), [4] pp. [SAM, M 2894 (a)], die geen verdere info be-
vat. Aloïs Jans schreef over de relieken (niet over het aanhangsel bij de annalen) Sanctus Damianus qui-
dam, de quo nihil fit sed nuper…  in  Jaarboek van de Provinciale commissie voor geschiedenis en volks-
kunde, dl. 8 (1995-1996), Antwerpen, 1998, pp. 87-92 (een bewerking van zijn eerdere artikel Sanctus Da-
mianus quidam, de quo nihil fit  in  CATTEEUW (Paul) en HELLEMANS (Frank), In verscheidenheid. Liber
Amicorum prof. dr. em. Robert Van Passen, Aartrijke, 1993, pp. 155-164).

1003Dit Beschrijf is hetzelfde als het volgende nr.
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ten rug

63 titel: Beschrijvinghe ende Jaerboeken van het Maegde-klooster Blijdenbergh
plaatsnummer: V 679
concordantie: oud handschrift 155
herkomst: uit de verkoop van de bibliotheek van H. Dierickx-Beke, zie nr. 1187 in
de Catalogue (…), p. 49 (prijs: 45 Bfr. + 0,50 Bfr. + 17%, voor dit plus “Een bezoek
in het gesticht der Zusterkens der armen”)
auteur: onbekend
periode: 775-1684
datering: eind achttiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf?; het is eerder een kroniek, want dikwijls iets uitvoeriger dan
een zuivere annalen-lijst; met één gewassen pentekening: een afbeelding van de kerk
en het klooster van Bleydenbergh/Blijdenberg (zogezegd 1627, maar er staat 1727
boven de deur); hetzelfde als het Beschrijf uit het vorige nr.
delen: 1 register in quarto (32,5 x 19,5 cm), 18 pp., papier in dik papieren band

64 titel: Chronijcke ofte beschrijvinge der besonderste geschiedenissen t'sedert het eer-
ste  van de  derthienste  eeuwe,  raekende  het  klooster  van onse  lieve  vrouwe  van
Hanswijck, eertijds gelegen buijten, ende alnu binnen de stadt van Mechelen gemen-
gelt met eenige andere principaele voorvallen, ende reflexien op de principaelste ar-
tijkels, begonst door mij Fr Gaspar van veltom, prior van het selve clooster, ende
pastoor der selve prochie, in het jaer ons heere 1746.
plaatsnummer: V 271
concordantie: F 132 en DD Serie II nr. XV (aanvulling geweest op inventaris 8, waar
S II slechts tot nr. XII ging)
herkomst: onbekend
auteur: onbekende kopiist (origineel door prior en pastoor Gaspar Van Velthom)
periode: 1201-1761
datering: negentiende-eeuwse kopie (origineel 1746)
taal: Nederlands
beschrijving: kroniek van het klooster van O.L.Vrouw van Hanswijk (dalscholieren);
pp.  377-386  twee  ingeplakte  stukken:  “Oogslag  op  de  Parochiale  Kerk  van
Hanswijk  binnen  Mechelen  ten  jare  1838  wezende  den  vijftig-Jaerigen  Jubilé
van1004” en “Titres concernant le Couvent d'hanswijck” (1134-1720)
delen: 1 register in folio (35,5 x 23cm), 393 pp, papier in halve band met lederen rug

65 titel: Chronycke gehouden  in de gemeynte der Marollen en beginnende met de stich-
ting gedaen ten jare 1676 in Maricollen of Marollen, te Mechelen gesticht in 1676
plaatsnummer: V 160
concordantie: F 8
herkomst: onbekend
auteur: onbekend
periode: 1663-1876
datering: twintigste-eeuwse kopie

1004Niet verder ingevuld! 50 jaar eerder, in 1788, was de derde Hanswijkcavalcade uitgegaan, n.a.v. de 800 ste

verjaardag van de Mariaverering daar (volgens de legendarische aankomst van het beeld). Allicht bedoelde
de schrijver hier de 850ste verjaardag.
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taal: Nederlands
beschrijving: Over de stichting van de Maricollen in 1663 in Dendermonde en de
volgende stichtingen: 1667 Brugge; 1671 Gent, Antwerpen en Leuven; 1676 Meche-
len tot jubilé 1876. Met naamlijsten enz. Bevat op fol. 13r°-24r° “Chronycke gehou-
den in de gemeynte der Marollen en beginnende met de stichting gedaen ten jare
1676” (annalen 1676-1845)
delen: 1 register in quarto (33,5 x 21 cm), 52 folia, papier in halve band met perka-
menten rug

66 titel: Op ende voortganck van het wydt vermaerdt clooster ende abdye van Roosen-
dael der orde van Cisteaux, buyten Mechelen
plaatsnummer: EE XXVII 1
concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1894)
herkomst: uit de verkoop van de bibliotheek van kan. Schœffer in 1878 (zie  Cata-
logue des livres de la bibliothèque délaissée par feu le rev. Mr Jean Schæffer, (…), f°
42v°, nr. 1341, voor 30 Bfr. gekocht door het SAM); J.-B. BRASSEUR beschreef een
“Beschryvinge van d'Abdey van Roosendael, MS. in - 8vo d. r.” in zijn catalogus van
Nuewens (Vente d'une riche et rare collection de manuscrits et livres imprimés, (…),
s.l.n.d. (Brussel, 1811), p. 72, nr. 1001, maar we durven niet met zekerheid zeggen
dat dit hetzelfde is
auteur: zogezegd “gemaeckt door broeder Bernaert De Grande1005, religieux der sel-
ver orde ende Pater confessor van Roosendael, a° 1663”
periode: 1220-1663
datering: zeventiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf; de inhoud wijst erop dat het eigenlijk geschreven is door een
non die er in 1620 gekomen is en zich baseerde op wat haar verteld werd, wat pater
De Grande geschreven heeft en wat ze in oude geschriften aantrof
delen: 1 register in octavo (20,5 x 16 cm), 126 pp., papier in moderne halve band
met linnen rug

67 titel: Chronycke der Abdije van Roosendael der Ordre van Cisteaux 1220-1797.
plaatsnummer: V 161
concordantie: F 9
herkomst: rechtstreeks voor het SAM gemaakte kopie tijdens WO I (zie het lijstje in
de inleiding)
auteur: onbekende kopiist (naar een kopie door kan. Willem Van Caster [° Mechelen
26/08/1836 – † Mechelen 07/05/1918]; originele auteur onbekend)
periode: 1220-1797 (overlijdens tot 1856)
datering:  tijdens  WO I  gemaakte [staat  er  niet  bij!]  kopie (van een negentiende-
eeuwse kopie van een negentiende-eeuws origineel)
taal: Nederlands
beschrijving: per abdis; met gekleurde illustraties; met afschriften van documenten
delen: 1 register in quarto (34,5 x 21 cm), tot fol. 45r°, papier in halve band met per-

1005De nonnen van Roosendaal waren cisterciënzerinnen en pater Bernardus De Grande was een monnik van
de cisterciënzerabdij van St.-Bernard aan de Schelde. Hij was er prior geweest en werd de laatste pastoor
van Heerle bij Wouw, tot hij daar door de protestanten verdreven werd in 1648. Het is daarna dat hij
biechtvader was in Leuven en vervolgens bij de nonnen in Sint-Katelijne-Waver (bij Walem) – waar hij te-
vens hun rentmeester was – tot hij in 1664 naar zijn abdij terugkeerde.
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kamenten rug

68 titel: geen1006, op rug: Chronyke van Bethanien
plaatsnummer: EE XXVI 1 (Safe II rek 2)
concordantie: geen (al in inv. 8 van 1894)
herkomst: niet zeker bij gebrek aan aankoopvermelding, maar een dergelijke kroniek
door een kloosterzuster van Bethanië (van dag tot dag bijgehouden ooggetuigenver-
slag) stond als nr. 25 in de Catalogue de la remarquable Collection (...) Auguste De
Bruyne (...), s.l.n.d. (Mechelen, 1890), p. 3: “Chronycke van Mechelen, 1580 à 1650.
/  Ms. original, in4°, dem. rel. / Chronique écrite au jour le jour par une sœur du
Couvent de Bethanie. Très intéressant pour les troubles du XVIe siècle à Malines qui
y sont racontés par un témoin oculaire.”
auteur: anoniem
periode: 1580-1657
datering: zestiende- en zeventiende-eeuws
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf (meer dan één hand); kroniek door een kloosterzuster; de be-
ginwoorden “Item naerdemael dat ...” duiden erop dat er een voorafgaand deel moet
geweest zijn; een vergelijking wijst uit dat het inderdaad een oudere versie is van EE
XXIX 1 (zie nr. 67 hierna), dat met dezelfde tekst begint
delen: 1 band in octavo (21,5 x 15,5), s.p., papier in halve band met lederen rug

69 titel:  Een cort begrijp van de fondatie ende oprichtinghe des Cloosters van Onse
Lieve Vrouwe in Bethania, hoe dat eertijts is opgeboudt geweest, buyten de stadt
vesten van Mechelen, tusschen Deghem poort ende dWinket; met noch lofweerdig-
hen ghedenckenisse van allen Beneficien, gratien ende donatien van Godtvruchtighe
persoonen t'selve Godtshuys uut besondere affectie ende liefde bewesen, ende daer
bij oock waerachtighe verhalinghe van alle Prioors, Comissarissen, Rectoors, Prio-
rinnen, Capellanen oft Socios, van alle Religieusen Nonnekens, ende Wercksuster-
kens met naem ende toenamen. Ende al wat daer tusschen bijden is gepasseert bin-
nen den selven Convente soo van Ordonnatien, Statuten, Concessien, Previlegien,
Visitatien, ende andere Veranderinghen, neerstelijck bij een vergadert doer de Reli-
gieusen van tselve Clooster, etc.
plaatsnummer: EE XXIX 1-2 (Safe II)
concordantie: geen
herkomst: onbekend; het kwam in het bezit van het SAM kort voor het voleindigen
van inventaris 8, want het staat daar achteraan vermeld bij de “nouvelles acquisiti-
ons”
auteur: anoniem
periode: 1421-1766
datering: zeventiende- en achttiende-eeuws (begonnen als kopie van het vorig nr.,
waarvan het 1ste deel ontbreekt
taal: Nederlands

1006De verkoopscatalogus van De Servais bevatte een “Beschryf ende jaerboeck van het klooster Bethanien ,
eertydts ontrent de stadt ende alsnu binnen Mechelen” (p. 314, nr. 4301), maar dar werd beschreven als
een ms. in f°. Uit de Catalogus librorum in omni classe scientiarum Quos reliquit reverendus admodum
dominus Gerardus Dominicus de Azevedo-Coutinho-y-Bernal (...), Mechelen, s.a. (1782), werd inderdaad
voor 3 gl. 15 st. aan De Servais verkocht (zie p. 46,na Beschryf en Jaer-boeck van 't Maegden-klooster
van Thabor en id. Van Muysen ): “757  - - - - - - - - Van Bethanie van 1231 tot 1637. Handschr.”
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beschrijving: kroniek door een kloosterzuster
delen: gedeeltelijk autograaf door continuator; 2 kleine registers in octavo (18,5 x 14
en 19,5 x 14 cm), beide s.p., papier in moderne volle lederen band (dl. 1) en in oude
volle lederen band met koperbeslag en bestempeld (dl. 2)

1. Periode geuzeninval 09/04/1580 tot 1765 + achteraan nog een nota "1766
waeren onse oversten als voren. Siet voorts in de volgende chronijcke" (dat
3de deel is niet aanwezig), 1580-1766.

2. Zo in potlood genummerd, maar is eigenlijk het eerste deel (tot 1580); met
achteraan naamlijsten.  Enkele fragmenten van handschriftelijk(e) gebeden-
boek(en) mee ingebonden, 1421-1580.

70 titel: Ex Analectis Mechliniensibus summo Labore collectis Per Aegidium Josephum
Smeyers Pictorem eximium & diligentissimum antiquitatis perquisitorem Magnum
Historicum Nec non artis Litterariae Peritissimum.
plaatsnummer: V 34
concordantie: geen
herkomst: rechtstreeks voor het SAM gemaakte kopie tijdens WO I (zie het lijstje in
de inleiding)
auteur: onbekende kopiist; origineel: Gillis Jozef Smeyers1007 of toch iemand die van

1007Kunstschilder  en  schrijver  Gillis  (Egidius)  Jozef  Smeyers  (1694-1771);  zie  VERSCHAFFEL (Tom),
Historici in de Oostenrijkse Nederlanden (1715-1794). Proeve van repertorium, Brussel, 1996, p. 90. Het
SAM bezit  van  hem ook  Korte  Levens-bescryf  Van Groote  mannen gebortigh van  Mechelen  bij  een
vergaedert  ende opgemaeckt uyt  diversche scrijvers Door Egidius-Josephus Smeijers  konstschilder en
door H. D. V. N. Priester [DD (Geschied- en Oudheidkundige bijdragen), Serie I (Wereldlijke), nr. 16].
Dit bevat op fol. 88r°-[93r°]:  Encomion virorum illustrium Mechliniensium collectum ab erudito Pictore
E. J. Smeijers Mechliniensi etc.” (bijgeschreven:  Egidio-Josepho Smeyers.). Is het eerste stuk, vóór de
Encomion, alleen van HDVN (er staat soms ook bij “annotata H. Smeyers”; HDVN lijkt wél afgeschreven
te hebben van Smeyers!)?
De oudste vermelding in een catalogus was in 1859: Catalogue d'une très belle et riche Collection de Li-
vres et Manuscrits, (…) provenant de la Bibliothèque de Mr Armand De Perceval. (…), Mechelen, 1859,
pp. 69-70: “1110  Uyttrekkingen van korte levens bescryf van groote mannen gebortig van Mechelen. By
een vergaedert ende opgemaekt uyt diversche scryvers door E. Smeyers en door H. D. V. D. N. (Henricus
Dominicus Van den Nieuwenhuysen priester). MS. in-fol. d'une très belle écriture moderne, et très impor-
tant pour l'histoire de Malines.”
Acht jaar later vinden we het terug in de verkoop van de bibliotheek van Joseph Charles Hilaire du Trieu
de Terdonck († Mechelen 07/05/1867); cfr.  Catalogue d'une belle collection de livres, de jurisprudence,
d'histoire, de littérature et de sciences et arts, délaissée par feu M. Hil. du Trieu de Terdonck,(...), Meche-
len, 1867, p. 35: “Korte levensbescryf van groote mannen, gebortig van Mechelen, byeenvergadert ende
opgemaekt uyt diversche schryvers door Eg. Jos. Smeyers, konstschilder, en H. D. V. N. (Van den Nieu-
wenhuysen), priester, mss. in -4°.”. Dit was rechter en gemeenteraadslid Joseph Charles Hilaire (° Meche-
len 14/01/1814 - † Mechelen 07/05/1867), kleinzoon van Mechels burgemeester Pierre Pierets, zoon van
diens dochter Barbe Pierets de Croonenburgh en baron Charles Augustin Jean du Trieu de Terdonck, bur-
gemeester van Blaasveld en Heffen en senator en zelf zoon van Charles Maximilien du Trieu, advocaat bij
de Grote Raad van Mechelen.
Vermoedelijk was het daar gekocht door Vanden Eynde, want in 1884 staat het bij de verkoop van diens
bibliotheek (samen met priesters weliswaar): Catalogue d'une grande collection de livres (…), provenant
de Monsieur Vanden Eynde, bibliophile, ancien concierge du Tribunal de Malines; (…) , Mechelen, s.a.
(1884), p. 55, nr. “963  Korte  van groote mannen gebortig van Mechelen, byeen vergadert ende opge-
maeckt uyt diversche scryvers door Egid. Jos. Dmeyers, in fol. rel. / Geschreven boek met printen.” (deze
catalogus was het ex. van kan. Van Caster en dit nr. werd aangekruist, dus allicht door hem gekocht). Een
oude en gelijkaardige titel, maar toch niet zeker hetzelfde manuscript, zien we staan in de  Catalogus li-
brorum in omni classe scientiarum Quos reliquit reverendus admodum dominus Gerardus Dominicus de
Azevedo-Coutinho-y-Bernal (...), Mechelen, s.a. (1782), p. 48: “773  Levens Beschryvinge van geleerde
Mannen van Mechelen. Handschr. - Recepte de ce qu'a esté vendu a l'Arsenal de l'Artillerie de Sa Maj. a

.MHT, nr. 7 (april 2018), p. 236



HUGO VERSTREPEN

hem afschreef
periode: kroniek van de nonnen van Muizen 1387-1681 (eigenlijk 1651)1008; het ge-
heel 1252-1651 (het stuk over de translatie van het zilveren reliekschrijn van St.-
Rumoldus naar Steenokkerzeel loopt ook maar tot 1648)
datering: opgegeven als een afschrift uit 1918 van Albertina handschrift 18107-11
(oud nr.); nu nr. 5442 (zie VAN DEN GHEYN, Catalogue (…), dl. 8, p. 113)1009

taal: Nederlands en Latijn
beschrijving: Het origineel behoorde tot de bibliotheek van G.F. Vereecken, dalscho-
lier van Hanswijk en later aan P. A. Pierets, burgemeester1010. Bevat diverse kronie-
ken! O.a. over de komst van Oratoren, op fol. 22r°-42v° een Nederlandstalige kro-

Malines. MSS.” (verkocht voor 1 gl. 4 st.).
1008In de Catalogus librorum in omni classe scientiarum Quos reliquit reverendus admodum dominus Gerar-

dus Dominicus de Azevedo-Coutinho-y-Bernal (...), Mechelen, s.a. (1782), lezen we op p. 46 (na het Be-
schryf en Jaer-boeck van 't Maegden-klooster van Thabor) een gelijkaardige, al wordt 1601 als eindjaar
opgegeven, maar dat een foutje van de drukker zijn: “756  - - - - - - - - Van Muysen van 1387 tot 1601.
Handschr.” (verkocht voor 2 gl. 10 st. aan Nuewens). Toch gaf ook J.-B. BRASSEUR het zo op in zijn cata-
logus van Nuewens (Vente d'une riche et rare collection de manuscrits et livres imprimés, (…), s.l.n.d.
(Brussel, 1811), p. 7: “1003  Jaer-boek van 't Maegden clooster van Muysen van den jaere 1387. tot den
jaere 1601. MS. moderne & très -curieux dans un porte-feuille in-folio.”. Onze versie eindigt echter duide-
lijk met de vermelding dat hun kerk en toren “geschaliet” waren op 26/03/1649, Roeland Schotte – die 49
jaar hun biechtvader zou zijn – er zijn eerste mis deed op 15 augustus van datzelfde jaar en dan de wijding
van hun kerk op 08/08/1681, al was dat eigenlijk op 08/08/1651 (Jacobus de la Torre, titulair aartsbisschop
van Efeze, die de wijding deed, overleed in 1661)!

1009De KBR heeft nog een gelijknamig exemplaar uit de in 1837 aangekochte bibliotheek van Van Hulthem,
misschien het originele door Smeyers zelf (Analecta Mechliniensia collecta per D. Egigium Iosephum
Smeyers); zie VAN DEN GHEYN, Catalogue (…), dl. 8, p. 112, nr. 5441 = MARCHAL, Catalogue (…), T. 3,
2e partie, p. 213, nr. 17208; ook in zijn Répertoire onomastique des manuscrits (…). Première partie (…),
p. 63) = Catalogue Méthodique van de Bibliotheca Hulthemania, dl. 6, p. 218, nr. 740. We proberen het
spoor hiervan te volgen:

Uit de  Catalogue d'une belle Collection de Livres dans toutes sortes de Sciences delaissée par feu
Jean-Alexandre Van der Linden, (…) [Mechelen, s.a. (1785), p. 34, nr. 466] werd een hs. “Analecta
Mechliniensia Collecta per Ægid. Jos. Smeyers. in-8. MSS” verkocht voor 4 gl. 5st., plus [p. 34, nr.
466(A)] “[Analecta] Mechliniensia met de Caerte van het Landt van Mechelen, ende den platten
Grond der Metropolitane. hands. gr. fol.” (verkocht aan De Servais voor 1 gl. 5 st.).
We vinden het idd. later terug in de verkoop van De Servais; zie Catalogue des livres de la bibliothè-
que de feu monsieur Gaspard-Joseph de Servais; (...), Mechelen, s.a. (1808), p. 309: “4231.  Analecta
Mechliniensia Autographa Egidii Jos. Smeyers quondam Pictoris. In-fol.” (verkocht voor 0,5 Ffr. aan
Peppe; misschien J. F. Peppe, Antwerps geschiedschrijver en bestuurder geweest van het departement
van de Twee Neten, lid van het “Corps législatif” en van de “Société d'Émulation” van Antwerpen)
[het volgende nr. leek er wat op: “4232.  Collectio Analectorum Mechliniensium. In-fol.” (verkocht
voor 6,5 fr aan Dutrueu)].
J.-B.  BRASSEUR noteerde het in de catalogus van Nuewens:  Vente d'une riche et rare collection de
manuscrits et livres imprimés, (…), s.l.n.d. (Brussel, 1811), p. 44: “373  Analecta Mechliniensia col-
lecta, per Eg. J. Smeyers pictorem famosum nec non artis litterariæ peritissimum ab anno 1344 ad
annum 1732. MS. de 283 pages sans la table, très curieux in 8vo. vel.”
Als nr. 2392 werd in  1832 uit de Catalogue des livres de la bibliothèque de feu Monsieur Gaspar-
François-Joseph du Trieu ook een handschrift Analecta Mechliniensia. Mss. in fol. verkocht (p. 120),
maar door het ontbreken van vermeldingen over auteur en koper kunnen we niet met zekerheid zeg-
gen of dit van de hand van Smeyers was, maar het is mogelijk dat Van Hulthem het hier kocht; “du
Trieu” lijkt in elk geval sterk op “Dutrueu”. Deze schildknaap Gaspar, ° Mechelen 09/08/1752 (als
zoon van schildknaap Peter Andries Frans, licentiaat in de rechten, advocaat bij de Souvereine Raad
van Brabant, schepen van Brussel, secretaris ordinair en griffier van de Grote Raad) – † Mechelen
13/01/1826, was licentiaat in de rechten en werd op 25/01/1782 gegradueerd kanunnik van het St.-
Romboutskapittel; zie Byvoegsels op het vaderlandsch woordenboek; oorspronkelijk verzameld door
Jacobus Kok, dl. C-G, Amsterdam, 1798, p. 183 (in DU TRIEU, of DUTRY, (Geslagt van) op pp. 170-
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niek van de priorij van Muizen (“Chronicum Prioratus de Musenis olim in Agro
Mechliniensi in pago de Muysen siti à turbatoribus Calvinianis pulsi Nunc in civita-
te Mechliniensi Degentis”)1011, Augustijnen (zie Van den Gheyn).
delen: 1 register in octavo (21,5 x 17 cm), 56 folia, in halve band met perkamenten
rug

71 titel: Jaer boecken van de Paters Augustijnen binnen Mechelen
plaatsnummer: EE XXV 1
concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1894)
herkomst: onbekend
auteur: onbekend
periode: 1242-1648
datering: negentiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: annalen zonder bronverwijzingen
delen: 1 papieren katern in quarto (33,5 x 20,5 cm), [15] pp., in kartonnen farde

B. Middeleeuwen tot 19de eeuw door 19de-eeuwse kroniekschrijvers

72 titel: Mechelsche chronycke
plaatsnummer: EE XXII 1-12
concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1894)

184) en [VEGIANO (Jean Charles Joseph, DE – heer van Hove)],  Suite du supplément au Nobiliaire
des Pays-Bas, et du Comté de Bourgogne. 1661. - 1686., Mechelen, 1779, p. 194. Iedereen kon zijn
nota's met die woorden laten beginnen, cfr. die door kan. De Ridder uit zijn Catalogue des livres de la
bibliothèque délaissée par feu M(…), r C. B. De Ridder, Mechelen, 1877, p. 12, nr. 64: “1°  Extracta
quædam ex libro ms.cui titulus Mechlinia Christo nascens et crescens auctore Foppens. 36 pag. / 2°
Analecta Mechliniensia historiam civitatis... ex variis documentis collegit C. B. D. R. 35 pag. Deux
cahiers ms. in 4° re. t. b. c.” (beide van zijn hand, zie p. 12 bij het begin van de opsomming van zijn
NOTES: “Les numéros qui suivent contiennent les notes recueillis et écrites par M. C. B. De Ridder.”).

1010Pierre André Joseph Pierets de Croonenburgh (° 02/12/1756 – † 26/02/1838), burgemeester van Mechelen
1807-1812, onder Napoleon I erfelijk empireridder gemaakt in 1812 (empire-adel zijn degenen wier titel
verleend werd door keizer Napoleon I; de  meeste titels waren persoonlijk, niet erfelijk; het elitekorps van
het “Legioen van Eer” – uitgereikt wegens dapperheid of trouwe dienst – moest een soort nieuwe adel-
stand worden en chevalier de la légion d'honneur was de laagste rang; zij kregen allen adeldom en de rang
van een niet erfelijk ridder toen de adel opnieuw ingevoerd werd in het Franse recht). Het vernoemde ori-
gineel werd verkocht uit zijn nalatenschap, zie Catalogue des livres de la bibliothèque de feu monsieur P.
A. J. Pierets de Croonenburgh, (…), Mechelen, s.a. (1838), p. 106: “1882  Analecta Mechliniensia, collec-
tore ægidio J. S. Smeyers pectore. Mss. in 12. v.” (verkocht voor 30 fr.).

1011Cfr. Catalogue des livres de la bibliothèque de feu monsieur Gaspard-Joseph de Servais; (...), Mechelen,
s.a. (1808), p. 309, nr. 4231 (“Analecta Mechliniensia Autographa Egidii Jos. Smeyers quondam Pictoris.
In-fol.”; verkocht voor 0,5 fr. aan Peppe) en p. 314, nrs. 4296 (“Chronycke van het klooster van Muysen ,
eertydts  buyten,  nu  binnen  Mechelen,  Mss.  in-8°.  V.”;  verkocht  voor  2,2  fr.  aan  Hanicq)  en  4297
(“Chronycke des Prioraets van Muysen. Mss. in-4°.”; verkocht voor 0,7 fr. aan Hanicq). De KBR heeft
nog een los Nederlandstalig exemplaar van zo'n kroniek, met dezelfde woorden beginnend, in achttiende-
eeuws handschrift, de “Chronycke van de priorye van Muysen, binnen Mechelen, van haer beginsel, tot
den jaere 1638”; zie MARCHAL, Catalogue (…), T. 3, 2e partie, p. 214, nr. 16526 (= Bibliotheca Hulthema-
nia ou Catalogue Méthodique (...), dl. 6, p. 139, nr. 500). We willen nog opmerken dat in de bovenvermel-
de Catalogue des livres de la bibliothèque de feu monsieur P. A. J. Pierets de Croonenburgh, (…) , Meche-
len, s.a. (1838), p. 106 als volgend nr. nog zo'n Analecta Mechliniensia staat, maar die zou dan door De
Servais  zelf  geschreven  zijn:  “1884   Analecta  Mechliniensia,  collectore  J.  De  Servais.  Mss.  in-fol.”
(verkocht voor 36 fr.). Dit hebben we nog niet kunnen traceren.
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herkomst: onbekend; in 1857 verkocht uit de nalatenschap van de auteur zelf voor
250 Bfr.,  zie  Catalogue d'une belle collection de livres, la plupart concernant la
ville  de  Malines,  délaissés  par  feu  Monsieur  Fr.  Schellens, (…),  Mechelen,  s.a.
(1857), p. 18, nr. 2271012; in 1859 nog aangekocht geweest door Van den Eynde voor
210 Bfr. (Catalogue des livres et manuscrits de la bibliothèque de feu monsieur de
Crane d'Heysselaer, Mechelen, 1859 p. 4, nr. 28); stond dus ook al in HERMANS

(V.), Catalogue méthodique (…), p. 190, nr. 1873
auteur: Frans Schellens1013

periode: 1260-1855
datering: negentiende eeuw
taal: Nederlands, Frans en Latijn
beschrijving: autograaf; heel belangrijk voor eind achttiende eeuw; veel werd geko-
pieerd uit de kronieken van kapelaan H. D. van den Nieuwenhuysen, notaris J. J.
Wendricx, kan. J. F. Foppens en griffier/apotheker J. B. Rymenans; het bevat veel af-
schriften van originele documenten
delen: 12 registers in octavo (1-7: 21 x 17 cm, papier in moderne linnen band1014; 8-
12: 21,5 x 17,5 cm, niet alle gepagineerd, papier in oude kartonnen band)

1. 1260-1613 (s.p. en zonder tafel)
2. 1600-1637 (s.p. en zonder tafel)
3. 1638-1699 (s.p. en zonder tafel)
4. 1700-1750 (s.p. en zonder tafel)
5. 1751-1776 (s.p. en zonder tafel)
6. 1777-1797 (976 pp. + tafel
7. 1789-1798 (925 pp. + tafel
8. 1798-1814 (321 pp. + tafel
9. 1814-1829 (262 pp. + tafel
10. 1830-1838 (284 pp. + tafel
11. 1839-1849 (503 pp. + tafel)
12. 1850-1855 (268 pp. + losse index)

73 titel: Jaarboeken van Mechelen
plaatsnummer: EE XXI 1-2
concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1894)
herkomst: opgemaakt door de stadsarchivaris zelf
auteur: Pieter-Jozef Van Doren1015

periode: 1549-1585 + 1599-1672
datering: negentiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf; annalen met bronvermeldingen
delen: 2 registers in folio (35 x 22 + 36 x 22,5 cm), s.p., papier in halve band met

1012“Mechelsche chronyke beginnende van den jaere 1400 à 1855. 12 vol. klein in-4. zeer wel geschreven en
met groote sorge door den nalater dezer verzaemeld. Zeer belanglyk voor de gebeurtenissen der mechel-
sche historie.”

1013Lakenhandelaar, ° Mechelen 25/02/1809 - † Mechelen 10/04/1855. Een kleinere kroniek van zijn hand
werd verkocht uit de Catalogue de la remarquable Collection (...) Auguste De Bruyne (...), s.l.n.d. (Meche-
len, 1890), p. 5, nr. “36  Schellens. Chronycke van Mechelen van het jaer 1830 tot 1844. / 2 vol. in-4, cart.
Ms autogr. très intéressant.”

1014Heringebonden door de toenmalige boekbinder van het SAM, Staf Schaepherders (op binnenkant achter-
kaft dl. 1: Sceptrum Pastoris ovium filius me refecit).

1015Stadsarchivaris 1844 tot zijn overlijden in 1870.
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linnen rug

74 titel: Korte aanteekeningen rakende de stad Mechelen tijdens de XVIIIe Eeuw
plaatsnummer: V 88-89
concordantie: geen
herkomst: uit de bibliotheek van stadsarchivaris-bibliothecaris Henri Dierickx-Beke
(Bibliothèque…, p. 53, nr. 1282, 40 Bfr.)
auteur: [Jacques Dierickx1016], we zien wél verschillende handen
periode: 1743-1793
datering: tweede helft negentiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf; annalen met heel diverse en gedetailleerd weergegeven ge-
beurtenissen; slechts delen 3 en 4, de eerste 2 zijn uitgegeven in de krant1017

delen: 2 registers in octavo (22 x 17,5 cm), s.p., papier in halve band met lederen rug
1. boekdeel  “III  /  1743-1759” (met  losse  stukken 1546-1548,  1680-1728 en

1738-1742)
2. boekdeel “IV / 1760-1793”

75 titel: Chronyke van Mechelen
plaatsnummer: V 831
concordantie: geen
herkomst: veiling Van Aerde 1945, nr. 169 (zie Bibliothèque de feu Monsieur R. Van
Aerde, Archiviste de la ville de Malines, Brussel, 1945, p. 11: “169. Chronyke van
Mechelen,  1252-1853;  8  vol.  in-4°,  demi-rel.  Vélin.  Très  important  manuscrit
interfolié de papier blanc et possédant soit des originaux soit des copies des actes
intéressant Malines”; bijgeschreven prijs: 7.500 [Bfr.]); eerder in 1934 verkocht uit
de nalatenschap van H. Dierickx-Beke, nr. 1208 (zie Bibliothèque…, p. 50, prijs 300
Bfr., “Cette chronique constitue un monument pour l'hist. de la ville de Malines”); de
oudste vermelding was in een catalogus uit 1885: Catalogue d'une grande partie de
Livres de théologie, liturgie, sermonnaires, etc. provenant de feu le Rev. Monsieur
Kintschots, curé à Peuthy, et d'autres défunts, (…),  Mechelen, s.a. (1885), p. 45:
“831  Cronyke van Mechelen. Verscheidene geschreven boekdeelen byeen vergaderd
door Van den Eynde.” (verkocht voor 42 fr.; deze catalogus was het ex. van kan. Van

1016Drukker-boekhandelaar Jacques Everard Henri Barbe Dierickx (° en D 27/07/1832 – † 07/08/1878), op
11/10/1875 nog gehuwd met de veel jongere Isabella Amelia Philippina Desprets (° 01/02/1848). Hij was
een  zoon  van  Hendrik  Dierickx  en  Joanna  Carolina  Anna  Beke  (°  Diest  05/05/1792  –  †  Mechelen
03/01/1861), vandaar de uitgeverij-drukkerij-boekhandel H. Dierickx-Beke en Zonen, die sinds 1830 be-
stond. Die stamvader Henricus Dierickx werd geboren op 25/03/1792 en dezelfde dag gedoopt in St.-
Romboutsparochie als zoon van Joannes Franciscus (geboren in de O.L.Vrouw-over-de-Dijle-parochie) en
Isabella  Salverius  (geboren  in  de  St.-Pieter  en  Paulusparochie).  Hij  trouwde  met  Joanna  Beke  op
23/02/1831. Toen hij overleed op 09/12/1857 was hij ook bureauchef van de dienst Bevolking en militaire
logementen. Ze woonden op de Steenweg en Joanna was nog boekhandelaarster bij haar overlijden. Ze
kregen nog twee andere zonen: Corneel Jozef Rombout, ° 19/12/1833 († 26/09/1898) en nog een andere
Jacques, nl. Jacques Guillaume Martin, ° 18/02/1835 (reeds † 22/01/1836). Jacques Everard was de vader
van onze latere stadsarchivaris Henri (° 26/05/1877 – † 26/02/1933), uit wiens verzameling deze registers
komen. Vader was bij de aangifte reeds weerhouden door ziekte.

1017“Boekdeel I & II zijn in druk verschenen”, schreef hij op de titelbladen en zie inderdaad [DIERICKX (Jaco-
bus Everardus)],  Korte aenteekeningen rakende de stad Mechelen tydens de XVIIIe eeuw (09/02/1700-
18/11/1743)  in  Mechelsch Nieuws- en Aenkondigingsblad [SAM, G 8], jg. 3, nr. 39 (zondag 24/09/1865),
p. 232, kol. A-C tot jg. 7, nr. 2 (10/01/1869), p. 5, kol. A-D (ook in overdruk uitgegeven, maar het SAM
bezit daar geen exemplaar van; zie ook SAM M 194 (a): opgeplakte krantenknipsels).
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Caster).
auteur: “Samengesteld door A. Van den Eynde” staat op een schutblad (vader Arnold
Frans of zoon Auguste Jozef Antoon?; de zoon werd geboren in 1822, maar stierf
reeds in 1861, dus eerder van vader, want het blijft in dezelfde hand)
periode: 1252-1863
datering: negentiende eeuw
taal: Frans
beschrijving:  autograaf;  handschriftelijke nota's  en mee ingebonden of  ingeplakte
druksels.
delen: 8 banden in octavo (21,5 x 17,5 cm), papier in halve band met perkamenten
rug

1. 1252-1723, 390 folia
2. 1723-1754, 403 folia
3. 1755-1780, 389 folia
4. 1780-1800, 365 folia
5. 1800-1829, 347 folia
6. 1830-1840, 321 folia
7. 1840-1851 (met akte 1839), 481 folia
8. 1852-1863, 420 folia

76 titel: Chronologische historie der stad Mechelen. Bijeenverzameld door August. De
Bruyne beginnende van de vroegste tijden tot het jaar 1850. alles naar oorspronke-
lijke bewijsstukken.
plaatsnummer: V 833
concordantie: geen
herkomst:  uit  de “Bibliothèque Malinoise” van H. Cordemans-de Bruyne, aange-
kocht in augustus 1949; allicht wat nog als 14-delig stond aangegeven in de Cata-
logue de la remarquable Collection (...) Auguste De Bruyne (...), s.l.n.d. (Mechelen,
1890), p. 5, nr. 37: “Auguste De Bruyne. Chronologische historie van Mechelen, van
de vroegste tyden tot 1850. 14 vol. in-4, cart. /  Recueil de notes, documents, etc.,
rassemblés par l'auteur e[t] copiés à leur date. Un ex. de la chronique d'Azevedo y
est intercal[é] entièrement, ainsi qu'un grand nombre de dessins, gravures, etc[.] Cet
ouvrage est le fruit des longues et laborieuses recherches de l'auteur.”
auteur: Auguste de Bruyne1018

Periode: 358-1850
datering: negentiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf; annalen
delen: 1 band en 5 registers in quarto

1. 358-1585 (band), s.p., papier in volle simili band (max. 29,5 x 24 cm)
2. 1777-1790 (register), s.p., papier in kartonnen band (29,5 x 23,5 cm)
3. 1790-1824 (ontbrekend op 17/09/2016)
4. 1814-1829 (register), s.p., papier in kartonnen band (29,5 x 23,5 cm)
5. 1830-1835 (register), s.p., papier in kartonnen band (29,5 x 23,5 cm)
6. 1845-1850 (ontbrekend op 17/09/2016)

1018Auguste Antoine Eduard De Bruyne (1813-1889), bibliofiel. Zie het grootste deel van CLERCQ (L., DE),
Les De Bruyne (…), pp. 137-183.

.MHT, nr. 7 (april 2018), p. 241



Handgeschreven kronieken, annalen, dagboeken en histories bewaard in het Mechelse Stadsarchief

77 titel: Kronyk van Mechelen
plaatsnummer: V 826
concordantie: geen
herkomst: verkocht in de tweede verkoop (1945) van de bibliotheek van wijlen dr.
Georges Van Doorslaer († 1940)1019; oorspronkelijk verkocht uit de nalatenschap van
de auteur zelf, zie Catalogue des Livres, Manuscrits, Dessins et Gravures formant la
bibliothèque de feu M. Fr. Ed. Delafaille, (...), Mechelen, s.a. (1901), p. 5, nr. “17 F.
E. Delafaille.  Kronyk van Mechelen. 32 vol. in-4° dont 30 reliés. Recueil de notes,
documents, etc. rassemblés par l'auteur et copiés à leur date. Un ex. de la chronique
du chanoine Azevedo y est entièrement intercalé, ainsi qu'un grand nombre de des-
sins et gravures. Cette chronique commence depuis les temps les plus reculés et va
jusqu'à nos jours; elle est le fruit de longues et laborieuses recherches.” (verkocht
voor 100 Bfr., zonder een “oui” in het ex. van Hermans om een aankoop voor het
SAM aan te duiden)
auteur: Frans Edward Delafaille (1830-1900)1020

periode: 50 a.C.n.-1900
datering: negentiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving:  autograaf;  verzameling  handgeschreven  nota's,  krantenknipsels  en
druksels opgeplakt en ingebonden, 31 registers met ingeplakte krantenknipsels [vnl.
kroniek Azevedo], transcripties, originelen en afbeeldingen (niet zo doorlopend ge-
nummerd; de nummers op de rug staan hier tussen ronde haakjes weergegeven) in
octavo; met alfabetische indices (“Inhoudstafel” genoemd) in handschrift; van Cae-
sar tot zijn eigen tijd; met opgave van zijn bronnen en literatuur
delen: 31 registers in octavo (22 x 17 cm) (behalve nr. 32), papier in halve band met

lederen rug (behalve nummers 29, 31 en 32)
1. 50 a.C.n.-1000 (1), 672 pp. + index
2. 1003-1350 (2), 621 pp. + index
3. 1351-1400 (3), 473 pp. + index
4. 1401-1450 (4), 597 pp. + index
5. 1451-1500 (5), 459 pp. + index
6. 1501-1550 (6), 624 pp. + index
7. 1551-1566 (7), 360 pp. + index
8. 1566 (7/1) [Azevedo, Deductie ende relaes ... 1565 ... tot 9 oct. 1566; 154 pp,

ingeplakt + hs. Index], 154 pp. + index
9. 1567-1572 (7/2) [vnl. knipsels Azevedo, plus andere artikels over de Spaanse

1019Bibliothèque de feu le Docteur G. Van Doorslaer, de Malines. (…), Brussel, s.a. (1945), p. 11: “127.
DELAFAILLE (F. E.). Kronyk van Mechelen. 346 à 1875; 30 volumes petit in-4°, demi-reliure chagrin
noir. / Important manuscrit de l'histoire de Malines, possédant nombreuses additions de documents an-
ciens, planches, extraits, etc.”. Er staat hier ook een 2-delige kroniek van zijn hand vermeld, maar die be-
rust niet op het SAM: p. 10: “126.  DELAFAILLE. Geschiedenis van Mechelen. 2 volumes in-8°, demi-rel.
chagrin brun. / Manuscrit original. Planches et documents anciens ajoutés.” (ook dit werd oorspronkelijk
verkocht uit de nalatenschap van Delafaille zelf, zie Catalogue des Livres, Manuscrits, Dessins et Gravu-
res formant la bibliothèque de feu M. Fr. Ed. Delafaille,  (...),  Mechelen, s.a. (1901), p. 5: “24  F. E.
Delafaille. Geschiedenis van Mechelen. 2 vol. in-4°. rel. Manuscrit et documents.” (geen verkoopprijs, ook
niet “non”).

1020Frans Edward Delafaille (1830-1900), voorzitter van de Berg van Barmhartigheid, lokaal geschiedschrij-
ver; zie Delafaille (Frans Edward)  in  FREDERIKS (Johannes Godefridus) en BRANDEN (Frans Jozef, VAN

DEN),  Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, Amsterdam, 1888-1891
(digitale uitgave 2003), pp. 195-196.
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Furie en enkele nota's in de hand van Delafaille], 348 pp. + index
10. 1572-1576  (7/3)  [Azevedo,  Notitiën  ofte  Aenteeckeningen op  de  kroniek

1572-'76], 370 pp. + index
11. 1572-1576 (7/4), 369 pp. + index
12. 1576-1578 (7/5), 286 pp. + index
13. 1579-1581 (7/6), 476 pp. + 2 gewassen pentekeningen + index
14. 1582-1600 (7/7), 429 pp. + index
15. 1601-1625 (8), 379 pp. + index
16. 1626-1650 (8bis), 408 pp. + index
17. 1651-1675 (9), 440 pp. + index
18. 1676-1700 (9bis), 384 pp. + index
19. 1701-1725 (10), 221 pp. + index
20. 1726-1750 (11), 415 pp. + index
21. 1751-1775 (12),  534 pp. + index
22. 1776-1781 (12/1), 319 pp. + index
23. 1782-1787 (12/2), 301 pp. + index
24. 1788-1789 (12/3), 215 pp. + index
25. 1790-1791 (12/4) Ontbreekt
26. 1792-1794 (12/5), 315 pp. + index
27. 1795-1801 (12/6), 355 pp. + index
28. 1801-1825 (13), 319 pp. + index
29. 1826-1850 (13bis), 444 pp. + index, papier in moderne volle simili band
30. 1851-1875 (14), 298 pp. + index
31. 1876-1900 (15), niet volledig gepagineerd, zonder index, papier in moderne

volle simili band
32. Toegevoegd op 13/12/2010:  klein  register  met  opgeplakte  krantenknipsels

[een oorspronkelijke publicatie van Delafaille zelf] uit het  Mechels Nieuws
en Aankondigingsblad begonnen op 27 mei 1883, over de Mechelse druk-
kers], afkomstig uit de “Bibliothèque Malinoise” van H. Cordemans-de Bruy-
ne (aangekocht in augustus 1949). Register in klein-octavo (16 x 10 cm), niet
volledig gepagineerd, papier in volle linnen band.

78 titel: Historische chronyke van de aenmerkenswaerdigste geschiedenissen, door ge-
heel Europa voorgevallen, maer voor 't meeste in de Nederlanden, en wel voornae-
melijk in onse geboorte stad van Mechelen beginnende met het jaer ons heere 1773.
Opgeheldert met origineele en autentike bewijs-stukken, alles bijeen vergadert en
beschreven door Egidius Van Luffen hebbende alle dese gebeurtenissen beleeft, en
van veel eigen oog-getuigen geweest.
plaatsnummer: V 122
concordantie: geen
herkomst: veiling De Rees (nr. 94)1021

auteur: Egidius Van Luffen1022; kopiist Hyacinthe Coninckx (1865-1940, pionier van

1021Zie Ville d'Anvers. (...) Vente publique (...) dépendant de la succession de Mons. Aug. De Rees, s.l. (Ant-
werpen), 1946, p. 5: “94  Afschrift der Kronijk van H. van Luffen” (verkocht voor “40” aan “Stadsar-
chief”).

1022Aegidius Henricus Van Luffen (° 04/12/1766 en gedoopt dezelfde dag in O.L.Vrouw-over-de-Dijle -†
25/02/1842 als rentenier en celibatair), zoon van Henricus uit het Kempense Vorst en de Mechelse There-
sia Judoca Soeten (Soetens, Souten); won in 1781 een prijs als leerling van de Academie. In de volkstel-
ling van 1796 staat hij als kramer opgegeven. Zijn moeder (weduwe sinds 1781) woonde toen ernaast
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de kunstminnende kring “Van dit tot beter” wat iets later de “Cercle Archéologique
et Artistique de Malines” werd
periode: 1773-1798
datering: kopie eind negentiende eeuw (origineel eind achttiende eeuw)
taal: Nederlands en Frans
beschrijving:  gedeeltelijk  afschrift  van een  handschrift  uit  de  bibliotheek van de
“Précis historiques” (Bollandisten, Etterbeek) der jezuïeten te Brussel; wat vreemd
was aan de plaatselijke geschiedenis werd niet overgenomen door Coninckx

1. Het vernietigen van de Societeit van Jezus te Mechelen, met (vanaf p. 22
onderaan tot p. 29) een beschrijving van de kloosterkerk en (pp. 29-45) een
beschrijving van het inrichten der feestelijkheden voor het 1000-jarig ju-
bileum van St.-Rombout; van halverwege p. 45 tot einde de teksten van de
ordonnanties van de keizerin 1773 over de afschaffing der jezuïeten en hun
goederen en effecten, plus de gift van Margareta van York van haar hof aan
koning Maximiliaan en zijn zoon Filips in 1487, 51 alleen recto beschreven
folia (36 x 23 cm)

2. Beschrijving van St.-Romboutskerk 960-1783, 35 alleen recto beschreven fo-
lia (35 x 27 cm)

3. Krantenknipsels (Mengelwerk) “Mechelen onder 't schrikbewind. Dagboek
van een tijdgenoot der Fransche Omwenteling” (1792 tot juli 1798; met de
roof van de kunstwerken, de hongersnood, de vernietiging van de kloosters
en de eed van de priesters, de vernietiging van de ambachten, de contributies
en belastingen en diverse verboden; voorafgegaan door een stukje over de
eerste  inval  van  de  Fransen,  omdat  Van  Luffen  begon  met  de  tweede
inval)1023, met al een stuk in boekvorm (uitgave door Coninckx van dit deel
van het hs); aangevuld met stukken in handschrift,  tot 1818 (en noten tot
1831), [6] + 6 pp (36 x 23 cm) + pp. 24-39 (35 x 28 cm). Cfr. V 344.

4. Artikels van Coninckx 1894:  Notes sur les tableaux des maîtres enlevés à
Malines en 1795 (10 pp. en [5] in potlood, plus hetzelfde maar in 1794 (fol.
a-f), verschillende formaten

delen: 1 band in folio (max. 36 x 27,5 cm), papier in halve band met linnen rug

C. Middeleeuwen tot 20ste eeuw door 20ste-eeuwse kroniekschrijvers

79 titel: Mechels Dagbericht: “vandaag gebeurde....”
plaatsnummer: Mechelse stedelijke Erfgoedbibliotheek, M 7506 (a)
concordantie: geen
herkomst: allicht auteursgeschenk
auteur: Jos Van Balberghe1024 (Opgezocht en bijeengezant1025 door)

(Onze-Lieve-Vrouwestraat) en was winkelierster.
1023Gepubliceerd in de  Mechelsche Courant. Katholiek Weekblad voor de Stad en het Arrondissement [zie

SAM, G 10], in 15 afleveringen tussen zondag 23/09/1894 (jg. 31, nr. 38), p. [2], kol. A-E) en zondag
10/02/1895 (jg. 32, nr. 6), p. [2], kol. A-E (omwille van de verkiezingen niet in de nrs. 40-44 van 1894 en
ook niet in nr. 5 van 1895; ook overdruk van gemaakt).

1024° Mechelen 15/12/1913 – † 22/05/2000, autodidactisch schrijver van folkloristische artikels, secretaris
van het “Comité voor Toren en Beiaard”, voorzitter van “Kapel en Beeld” en oprichter van het eerste
Folkloremuseum van Mechelen.

1025Verzameld, bijeengeraapt.
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periode: 775-1957
datering: augustus 1961
taal: Nederlands
beschrijving: beknopt dagboek, waarin allerlei historische feitjes verzameld werden
en geklasseerd op de dag (de jaren dooreen); het is een synthese van de feiten “uit
Mechelen's verleden in al zijn aspecten” die hij van 1955 tot 1957 “dag aan dag”
publiceerde  in  de  Gazet  van  Mechelen onder  de  hoofding  “Vandaag  ge-
beurde...”(toen “omkleed met een bondige uitweidende tekst” die hier achterwege ge-
laten werd
delen: 1 band in groot-octavo (24 x 19 cm), A-B (voorwoord met geschiedkundige
werken waarnaar hij verwijst) plus 75 getypte pp., papier in dun kartonnen kaft

D. Nieuwste Tijden (vanaf Franse Tijd)1026

1. Franse Tijd1027

80 titel:  Mechelen onder 't  schrikbewind. Dagboek van een tijdgenoot der Fransche
Omwenteling (zie vorig nr., 3°)
concordantie: geen
plaatsnummer: V 344
herkomst: onbekend
auteur: H. Coninckx (uitgever van dit deel van de kroniek Van Luffen)
periode: Franse tijd 1792-1798
datering: eind negentiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving:  plakboek  met  krantenknipsels  uit  de  Mechelsche  Courant 1894-'95
(alle afleveringen); cfr. 3de deel van vorig nr.
delen: 1 band in quarto (29 x 19 cm), s.p., papier in halve band met linnen rug

81 titel: Herinneringen en Aantekeningen, rakenden den Inval der Franschen in Meche-
len 1792. / Herinnering over den eersten Inval der Franschen in Mechelen op 16 no-
vember 1792.
plaatsnummer: V 332
concordantie: geen
herkomst: uit de bibliotheek van H. Dierickx (Bibliothèque…, p. 51, nr. 1245, prijs
25 Bfr.); door 't SAM gekocht op de veiling van wijlen stadsconservator August De
Rees (1871-1946)1028 in 19461029

1026Zie ook de mappen “Politica Mechliniensia” in het fonds Varia, met losse gedrukte stukken over de tijden
van revoluties en nieuwe regimes: V 538 (Brabantse Omwenteling van 1789-1791), V 701 (Brabantse
Omwenteling 1790 en Franse bezetting 1792-1793), V 749 (Franse Republiek en Keizerrijk), V 750 (Hol-
lands bewind 1815-1830), V 751 (Belgische Revolutie 1830) en V 752 (1830-1845).

1027Zie  ook  V  19  (“Inval  der  Franschen  binnen  Mechelen”):  band  met  handgeschreven  kopieën  van
documenten en krantenuittreksels uit 1792 in verband met de eerste inval van de Franse bezetting op 16
november 1792.

1028Zie TAMBUYSER (Rafaël), In memoriam August De Rees (1871-1946)  in Handelingen van den Koninklij-
ken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, bdl. 50 (1946), pp.24-28.

1029Zie Ville d'Anvers. (...) Vente publique (...) dépendant de la succession de Mons. Aug. De Rees, s.l. (Ant-
werpen), 1946, p. 6: “125  Handschrift E. Neeffs : de eerste inval der Franschen.” (verkocht voor “100”
aan “Stadsarchief”).
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auteur: (Corneille?) Neeffs du Trieu1030

periode: 1792
datering: 1871
taal: Nederlands en Frans
beschrijving: originele Franstalige brieven van de auteur en de bladen van dit Neder-
landstalige feuilleton, opgestuurd ter correctie vóór de uitgave
delen: 1 band in quarto (34,5 x 21,5 cm), s.p., papier in halve band met perkamenten
rug

82 titel: Gedenkenisse aengaende de kerk van Hanswijck met verscheyde memoriè van
de verkoopinge van de gezyde kerke als van de meubelen der zelve hiernevens de
naemen van de geene er in gecontribueert hebben
plaatsnummer: V 171
concordantie: F 18
herkomst: onbekend
auteur: toegeschreven aan koster Jacobus De Marré1031

periode: 1790-1802
datering: hedendaagse (lijkt negentiende-eeuws) kopie (origineel ≥ 1802)
taal: Nederlands
beschrijving: kroniek over de Hanswijkkerk in de eerste jaren van de Franse Tijd,
met een door documenten ondersteund relaas van de verkoop van de kerk en de
meubelen1032

1. fol. 4r°-6v°: [kroniek] 1794-1802
2. fol.  7r°-22v°:  Memorie aengaende het  verkoopen ende andere voorvallen

van de parochiale kerk van hanswyck met de naemen en de somme die ge-
contribueerd zyn tot het koopen der zelve (1799)

3. fol. 23r°-25r°: Memorie aengaende het verkoopen der Meubelen kleeren etc.
gelyk zij hier onder uytgedrukt staen toehoorende aen de parochiale kerke
van hanwyck op den 23 junij 1799 ende zijn alle ingekogt door J. M. de cocq.
Ten verzoeke van J. De Marré coster der zelve kerke ende waer van d'anunce
luyd als volgt die drij daegen te vooren aen de hoeken der straet aengeplakt
wirden in twee taelen (1799-1800)

4. fol. 25v°-34r°: Prael-Trijn tot lof van de alderheyligste maegd ende Moeder
Gods Maria gedaen op den 16 en 24 Oost 1790

delen: 1 register in quarto (33,5 x 21 cm), 34 folia, halve band met perkamenten rug

1030Edelman Cornelis Neeffs-Dutrieux [Corneille Neeffs, gehuwd met Eleonora du Trieu de Terdonck] (° Me-
chelen 05/041808 – † Mechelen 03/08/1879), advocaat, katholiek provincieraadslid enz. en – zoals zijn
vader Rombout –  amateur archeoloog-historicus. Zijn zoon Emmanuel Neeffs (1841-1879) was burge-
meester van Bonheiden en ook amateur-kunsthistoricus (hij schreef o.a. het nog veel geraadpleegde His-
toire de la Peinture et de la Sculpture à Malines).

1031Jacobus De Marré, geboren en gedoopt te Mechelen op 20/10/1764. Hij huwde hier Joanna Elisabeth
Maes op 08/01/1793 en overleed ook te Mechelen op 02/04/1829. Hij wordt in de bevolkingsregisters en
de  akten  van  de  Burgerlijke  Stand  vermeld  als  winkelier  of  “épicier”  in  de  “Leuvensche
Straet”/Hanswijkstraat en ook als “musicien” en “clercq d'église d'Hanswijk”. Het Wekelyks Bericht voor
de Provincie van Mechelen,  voor 't  jaer 1792 vermeldt  op p.  454: “Sr. Jacobus de Marre Koster  tot
Hanswyk” (als executeur-testamentair van Jan-Baptist Geerts).

1032De inhoud werd verwerkt in het artikel GOOSSENS (G.), De Parochie van Hanswijk onder het Frans be-
wind  in  Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen ,
bdl. 52 (1948), Mechelen, (1949), pp. 156-181.
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83 titel: geen
plaatsnummer:  Gedeponeerd  parochiearchief  St.-Pieter-en-Paulus  Mechelen,
karton 172 envelop 1
concordantie: geen (zie inventaris De Preter, p. 231)
herkomst: onbekend
auteur: onbekend1033

periode: 16/01/1798-02/10/1799
datering: eind achttiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: dagboek van gebeurtenissen tijdens de Franse bezetting, met o.a. de
Boerenkrijg  en  veel  overlijdens;  fol.  1r°-2r°  werden  gepubliceerd  in  HUYGENS

(Frank),  Mechelen  anno  1798  in   NIJN (Heidi,  DE),  HUYGENS (Frank)  en
STROOBANTS (Bart) (red.),  Van Brigand tot Held. Franse hervormingen en Boeren-
krijg (catalogus tentoonstelling Stedelijk Museum Hof van Busleyden Mechelen 17
oktober - 29 november 1998), Mechelen, 1998, pp. 32-37
delen: 2 dubbele bladen in quarto (33,5 x 20 cm), papier zonder kaft, s.p. (fol. [1r°-
4v°])

2. Hollandse Tijd

84 titel: Notiesie Boek beginnende van het jaar 1814 aengaende het voornoemste voor-
geval, door my F. Verreth
plaatsnummer: V 1060
concordantie: geen
herkomst: onbekend
auteur: Frans Verreth1034

periode: 24/09/1811-06/06/1814 + gezinsinformatie tot 20/12/1837
datering: 1811-1837
taal: Nederlands
beschrijving:  dagboek  van  conscriptiesoldaat1035 Fr.  Verreth  van  zijn  vertrek  op
24/09/1811 tot  zijn  terugkeer  op 06/06/1814,  aangevuld met  gezinsinformatie  tot
20/12/1837
delen: 1 schrift in klein-octavo (17,5 x 12 cm), papier in licht kartonnen kaft, 25 fo-
lia

1033Op fol. 3r° staat “1799 / (…) / 6 mij is onsen Fransucus Marcus de Smedt gestorven een jaer en 9 of 10
dagen oud”. Dit is François Marc De Schmidt, zoon van Charles Everard en Jeanne Vincent. Gelet op het
“onsen” is dit misschien een aanwijzing.

1034Franciscus Verreth werd op 27/09/1792 geboren te Mechelen en dezelfde dag gedoopt in de kerk van O.-
L.-Vrouw-over-de-Dijle als zoon van Adrianus uit Rijmenam en Joanna Pint uit Herent (peter: Frans Ver-
reth; meter: Maria Pint). Hij trouwde op 06/03/1816 met Marie Madelaine De Groef (° 11/08/1796 te Me-
chelen als dochter van Pierre Joseph en Jeanne Françoise Coremans). Hij overleed hier op 24/12/1841 als
“peintre decorateur” en weduwnaar (zijn echtgenote was reeds overleden op 20/12/1837.

1035Cfr. over de conscriptie in 1800 (in het Scheldedepartement) – nadat de wet van 3 vendémiaire jaar VII
(24/09/1798), die de eerste lichting van conscrits tot dienstneming had opgeroepen, zo goed als geen uit -
werking had gehad – en soldatenbrieven in MAES (Herman), Nog een en ander uit de Franse Tijd  in  Bij-
dragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde, dl. 32 (1965), pp. 79-107.
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3. Belgische Tijd1036

85 titel: geen
plaatsnummer: V 317_1
concordantie: DD I 46
herkomst: onbekend
auteur: kanunnik Willem Van Caster
periode: 1452-1863
datering: eind negentiende eeuw
taal: Frans
beschrijving: autograaf; dagboek van Mechelse gebeurtenissen (niet alleen religieuze
geschiedenis), als een soort van verjaardagen1037 opgetekend in een “Memento jour-
nalier ou agenda de comptoir” van 1877;  vooraan op het  eerste  schutblad staat:
“Projet du Chanoine van Caster”1038

delen: 1 register in quarto (31 x 12,5 cm), s.p., papier in volle linnen band

86 titel: Annalen van het Genootschap van den H. Franc. Xaverius ingericht te Meche-
len in het jaar 18591039

plaatsnummer: V 1044
concordantie: geen

1036We hebben eigenlijk bedroevend weinig over een periode die toch juist veel beter zou moeten beschreven
zijn, maar dat heeft allicht te maken met het geringe belang dat vroegere archivarissen hechtten aan heden-
daagse geschiedenis. Zo stond bijv. in de verkoopscatalogus van H. Dierickx-Beke (Bibliothèque, p. 52, nr.
1259) een dactylografisch en onuitgegeven  Geschichtliches von Mecheln, waarschijnlijk geschreven tij-
dens de Duitse bezetting in WO I, met achteraan een inventaris van de schade na het bombardement van
1914 en van de Duitse projecten om de plaatselijke industrie weer op gang te brengen. Het werd aangebo-
den voor 16 Bfr., maar we hebben er geen idee van waar het gebleven is.

1037We kunnen het wat vergelijken met een ander project: het bij Hanicq uitgegeven B. L. V. D. S., Almanach
des gens de lettres pour l'an 1834, présentant pour chaque jour de l'année un tableau général des hommes
célèbres qui sont morts à pareille date. 1.re année, Mechelen, 112 pp. Volgens BARBIER (Ant.-Alex.), Dic-
tionnaire des ouvrages anonymes, dl. 1 (A-D), Parijs, 1872, kol. 106, was de auteur “Van Derlande, alors
directeur du collège de Pitsenbourg, à Malines”. Er stonden wel enkele foutjes in, zo wordt bijv. de be-
roemde filoloog Tiberius Hemsterhuis opgegeven als een fameuze Hollandse navigator; cfr. REIFFENBERG

(Frédéric, dE), SERRURE (Constant Philippe), LOKEREN (Auguste, VAN), VOISIN (Auguste) en WARKŒNIG

(L. A.), Messager des sciences et des arts de la Belgique, ou Nouvelles archives historique  (sic), littéraire
(sic) et scientifiques, dl. 2, Gent, 1834, p. 508.

1038We hadden in eigen bezit (op 14/03/2018 gedeponeerd op het SAM en toegevoegd als nr. V 317_2) een
registertje van ongeveer hetzelfde formaat, met een etiket voor het nr., waar in de plaats het jaartal 1859
opgeschreven werd en dat eigenhandig uitgesneden werd tot een alfabetisch naslagwerk. Er staat niet veel
in, maar het weinige zijn korte nota's over kerkgeschiedenis of verwijzingen naar kerkelijke archieven. Zo
verwijst hij voor de rolle van het “Oudkleerverkoopers Ambacht” naar “la farde N. D. de la Concorde”.
Ook dit was waarschijnlijk zo'n onafgewerkt gebleven project van hem, een curiosum dat getuigt van de
werkwijze onzer voorgangers, blijkbaar aarzelend om een goede methode te vinden.

1039Zie VERSTREPEN (Hugo), De Mechelse Xaverianenkring (1859 - heden). Geschiedenis van de plaatselijke
affiliatie  van  de  “Aertbroederschap  van  den  Heiligen  Franciscus-Xaverius  voor  de  bekeering  der
zondaren.” Een episode uit het sociaal-katholicisme, Mechelen, 1987, 63 pp.; ID.,  Stichting en werking
van het Mechels Xaverianengenootschap (1859-heden). Herkerstening en volksontwikkeling in het 19de-
eeuwse Mechelen  in  Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van
Mechelen, bdl. 91 (1987), Mechelen, 1988, pp. 155-186); ID.,  De Mechelse Xaverianen en O.-L.-Vrouw
van Hanswijk  in  Hanswijk 1000, jg. 3, nr. 3 (sep. 1986), pp. 35-39; ID.,  Het einde van de Mechelse
Xaverianen  in .MHT (Mechelse  Historische  Tijdingen),  nr.  5  (december  2016),  21  pp.,  [on  line],
<http://www.mechelsehistorischetijdingen.be/artikels/PDF/5.pdf>.
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herkomst: uit het archief1040 van het genootschap (in de zomer van 2012 werd de vzw
ontbonden); op 11/01/2017 gedeponeerd door Hugo Verstrepen, die ze al 30 jaar in
bewaring had
auteur: anoniem
periode: 1878-1914
datering: 1878-1914
taal: Nederlands
beschrijving: notitie- en plakboeken met chronologische gebeurtenissen binnen het
genootschap; delen 2 en 3 van de Annalen (deel 1, pp. 1-387, periode 1859-1877, is
al vele jaren spoorloos)
delen: 2 registers in quarto

1. 1  register  (30,5  x  19  cm)  in  volle  lederen  band,  periode  1878-1894,  pp.
388/1-759/565:  Annalen van het Genootschap van den H. Franc. Xaverius
ingericht te Mechelen in het jaar 1859. 1878

2. 1  register  (33,5  x  22  cm)  in  volle  lederen  band,  periode  1895-1914,  pp.
760/1-(deel zonder doorlopende paginering)/580: Annalen van den Xaveria-
nenkring ingericht te Mechelen ten jare 1859. Inhoud van het jaar 1895 tot
1910

87 titel: De oorlog 1940-1944 in de stad Mechelen
plaatsnummer: V 152
concordantie: geen
herkomst: onbekend (ambtelijk document)
auteur: onbekend
periode: 1940-1944
datering: 1947
taal: Nederlands
beschrijving: getypte kroniek betreffende WO II, opgesteld n.a.v. een vragenlijst van
het provinciebestuur (met o.a. namen van slachtoffers).
delen: 1 deel in quarto (26,5 x 21,5 cm), 40 gestencilde pp., papier in halve band met
linnen rug

88 titel: Aantekeningen van den oorlog / Oorlog 14-18
plaatsnummer: V 988
concordantie: geen
herkomst: door kleinzoon Herman Verhaegen in bewaring gegeven op 28/11/2011
auteur: Jan Baptist Verhaegen1041

periode: 20/08/1914-22/10/1918
datering: 20/08/1914-22/10/1918
beschrijving: dagboek van Jan Baptist Verhaegen betreffende WO I

1040Zie ook SAM, V 1045: Stukken uit het archief van de Mechelse Xaverianenkring, geschonken door Mi-
chel Van Dyck in maart 2002 (schrift “Uittreksels uit de Annalen van de Kring betreffende de historiek van
de uitgave van het blad “de Ware Volksvriend” (1863 circa WO I)”; verzamelband van feestprogramma’s
en uitnodigingen, 1859-1904; klein register “Genootschap van den H. Franciscus Xaverius te Mechelen.
Proces-verbalen der bijeenkomsten van den Raed en der Hoofdmannen”, 1860-1880; klein register van de
“Wekelijkschen uitleg der Fanfaren-leden”, 1890-1914; klein register van de “Harmonie der Xaverianen.
Mechelen den 1 oktober 1921” (Fanfaren-maatschappij), 1921-1938 – reglement, instrumenten, muziek-
stukken, verslagen, ledenlijsten, uitnodigingen).

1041° Mechelen 26/12/1881 (zoon van Frans Eduard,  steenhouwersgast  en Maria Francisca Villegas)  – †
1940.
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delen: 1 pak, bestaande uit een schrift met diverse formaten losse bladen in octavo
(min. 12,5 x min. 19,5 cm / max. 16,5 x max. 22,5 cm) + door kleinzoon uitgetypte
versie + bijhorende persoonlijke officiële documenten uit die periode (steunkaarten
voor voedingsmiddelen van de stad en het Nationaal Comiteit voor Hulp en Voeding
en Duitse documenten als identiteitsbewijs van het Meldeamt en treinticketboekjes)

89 titel: geen
plaatsnummer: V 1021
concordantie: geen
herkomst: onbekend
auteur: onbekend
periode: 1918 en 1940
datering: 1918 en 1940
taal: Nederlands en Frans
beschrijving: dossier met verschillende stukken uit de Eerste en de Tweede Wereld-
oorlog
delen:
◦ 1918 :afschrift  (op briefpapier van het kabinet van de burgemeester)  van een

brief d.d. 31/08/19181042 van de markies de Villalobar, legaat van de Spaanse ko-
ning in België, aan de Mechelse schepenen, waarin hij zijn dank betuigt voor de
ontvangst op het stadhuis (Frans, dubbel blad, ongeplooid 27,4 x 20,7 cm)

◦ 1940
▪ (vermoedelijk later) getypt fragment uit het dagboek van het Klein Semi-

narie, met het verhaal van de op 17/04/1940 oprukkende Duitse troepen en
het afbranden van hun St.-Michielstoren, de nieuwe aanpalende feestzaal en
de speelzaal van de St.-Michielskoer (Nederlands, 1 blz., 27,6 x 21 cm); hier-
bij een kleine envelop met foto’s (en negatieven) van beschadigde gebouwen:
het Klein Seminarie en huizen op de Hombeeksesteenweg, mei 1940

▪ getypt verslag over de brand in de gewezen kerk van Leliëndaal, nadat op
10/05/1940 het voormalige klooster der norbertinessen ernaast (gebouw van
de Openbare Onderstand) getroffen was door een brandbom, en de herstel-
lingswerken door de jezuïeten die er toen eigenaar van waren (Nederlands, 1
blz., 27,7 x 21,8 cm)

▪ foto van de Rubenscantate [plannend in de cultuurpolitiek van de bezetter] op
de Mechelse Grote Markt, 01/09/1940 (het orkest staat opgesteld voor het
stadhuis, men ziet de luisteraars en de huizen van de Grote Markt aan de kant
tussen de Bruul en de Schoenmarkt)

90 titel:  Interview van Dhr Mommens Hendrik, betreffende zijn verblijf in Frankrijk,
Duitsland, Hongarije en de U.S.S.R. tijdens de Tweede Wereldoorlog, opgeschreven
in december 2014 door Gysbrechts Roger.
plaatsnummer: V 1027
concordantie: geen
herkomst: bezorgd door zijn schoonbroer en archiefvrijwilliger Roger Gysbrechts
auteur: Hendrik Mommens1043

periode: begin mei 1940 tot 01/01/1947

1042De wapenstilstand was eerst op 11 november. Spanje was neutraal.
1043° Mechelen 13/10/1922 (op 23/02/2017 nog in leven).
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datering: 2015
taal: Nederlands
beschrijving: uitgetypt interview over wat hij tijdens WO II meemaakte (zijn oproep
door het Belgisch leger en onderbrenging in Frankrijk; vrijwillig werk voor de Duit-
sers in een bakkerij in Berlijn en daarna voor de aanleg van het vliegveld van Floren-
nes; tewerkgestelde bij Daimler-Benz in de omgeving van Warschau, hersteller in
Lemberg; overgebracht naar Boedapest en Székesfehérvar in Hongarije; bevrijding
door de Russen met verblijf in Moskou, Moermansk en Odessa; per schip via Port
Said naar Marseille; per trein via Ath naar Brussel en Mechelen)
datering: december 2014
delen: 1 omslag met 8 A4 pp., plus fotokopie van een attest d.d. 10/03/1945 over zijn
bevrijding in Hongarije door de Russische troepen

91 titel: Nota's nopens Kerk en Parochie van SS. Petrus – Paulus Mechelen vanaf Juli
1925
plaatsnummer:  Gedeponeerd  parochiearchief  St.-Pieter-en-Paulus  Mechelen,
karton 250 envelop 9
concordantie: geen (zie inventaris De Preter, p. 358)
herkomst: onbekend (allicht gedeponeerd in het pastoraal archief)
auteur: onbekend1044

periode: 1925-1958
datering: 2de kwart twintigste eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: nota's over parochieleven en statistieken
delen: 1 register in quarto (26,5 x 17 cm), papier in halve band met linnen rug, 98
pp.

1. pp.  1-18:  Enkele Datums van het parochiale  leven St Pieters:  dag van de
Bond van het H. Hart, herstelling jongenspatronaat, herstellingen gewaden,
aankoop tapijt, vergulding tabernakel, grondverkoop, nieuw elektrisch klok-
kenstelsel, werken aan de scholen en aan huizen, afleg rente, kerkschildering,
volksmissie, schilderen deuren hoogkoor (1926-1936)

2. pp. 67-84:  Statistieken Rondhalingen: statistieken van de collecties (schaal)
in kerk en scholen, stoelgeld, offerblokken en huishuren, 1926-1958

3. pp. 95-98: Statistieken Huwelijken – Overledenen – Geboorten – Communi-
ën:  statistieken  van  huwelijken  (1926-'48),  overlijdens  (1926-'48),  dopen
(1926-'48) en communies (1926-'52)

92 titel: geen
plaatsnummer: V 810
concordantie: geen
herkomst: onbekend
auteur: Willy Godenne1045

periode: 1934-1941

1044Zeker niet de pastoor de hele tijd, want E.H. Louis Van den Wyngaert (° Deurne 22/03/1883) was hier
pastoor sedert 11/07/1925, maar overleed al in die functie op 07/11/1936. Hij werd opgevolgd door E.H.
Antoon  Van  Ravels  (°  Antwerpen  19/11/1886  -  †  Mechelen  28/05/1963),  die  er  pastoor  was  van
20/12/1936 tot aan zijn overlijden.

1045Drukker-uitgever te Mechelen en later Brussel, bibliofiel (° Mechelen 1903 – † Sint-Lambrechts-Woluwe
1983).
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datering: 1934-1941
taal: Frans
beschrijving: handgeschreven dagboek van Willy Godenne, met ingeplakte kranten-
knipsels, briefjes e.a. documenten + losse nota's
delen: 4 delen (II-IV, dl. I ontbreekt) + een losse catalogus
◦ 1. deel II : 04/02/1934-22/10/1934 (pap. in pap. omslag, 24 x 19 cm), 202 pp.,

met achteraan niet-gepagineerde indices
◦ 2. deel III : okt. 1934-dec. 1936 (pap. in linnen band, 24 x 19 cm), 233 pp. + in-

dex
◦ 3. deel IV : sept. 1936-Pasen 1938 (pap. in linnen band, 24 x 19 cm), 194 pp. +

index
◦ 4. deel V : juni 1938-april 1941 (pap. in linnen band, 24 x 19 cm), 95 folia + in-

dex
◦ tweetalige  documentation “Ware het niet te wenschen dat uwe bibliotheek vol-

gende boeken bezat : / Ne serait-il pas utile que votre bibliothèque possédat les
livres ci-après:”: een gedrukte catalogus van door hem gedrukte of uitgegeven
boeken met betrekking op
▪ beiaardspel, klokken en beiaardschool
▪ Mechelse oudheidkunde
▪ literatuur, architectuur en recht algemeen
▪ muziekgeschiedenis

4. Periode-overschrijdend

93 titel: Kroniek van Mechelen door L. J. Van Hanswyck
plaatsnummer: EE XXVIII 1
concordantie: geen
herkomst: onbekend; het kwam in het bezit van het SAM kort voor het voleindigen
van inventaris 8, want het staat daar achteraan vermeld bij de “nouvelles acquisi-
tions”
auteur: Lodewijk Jozef Van Hans(e)wijck1046

1046Ludovicus Josephus Van Hansewijck werd geboren te Mechelen op 26/09/1775, dezelfde dag gedoopt in
St.-Romboutsparochie. Hij en zijn gezin waren een schoolvoorbeeld van geografische en sociale mobiliteit
en dat vóór het industrialisatieproces.
In de volkstelling van 1796 staat hij ingeschreven als Louis Van Hanswyck, 20-jarige student (onbekend in
wat, misschien seminarist?; het verklaart wél zijn latere bekwaamheden), wonend in de Bruul (huis 515
van sectie D) bij zijn vader Philippe († 21/03/1816), bakker en zijn stiefmoeder (Anna) Gertrude Brandel
(° Hasselt, sinds 1776 in Mechelen, † 28/11/182 als 71-jarige weduwe). Zij was Philippes 3de vrouw. De
1ste en Lodewijks moeder (hij was het 2de kind van 7) was Magdalena Go(e)ris geweest (D 05/08/1750,
huwelijk 18/09/1774, op 15/01/1786 reeds † op amper 35-jarige leeftijd en de 17de begraven in St.-Rom-
boutskerk. De 2de was Catherine Waegemans geweest.
Lodewijk's toekomstige echtgenote Susanne Tersch, net als haar aanstaande schoonmoeder pas sinds 1776
in Mechelen, staat dan nog ingeschreven als 28-jarig dienstmeisje (1 van de 3), in huis 564 in diezelfde
Bruul, bij de 51-jarige “homme de Loi” Francois de Wargny, diens vrouw Jossine [eigenlijk Catherine Je-
anne Jossine] Lapostole (als weduwe zou deze in 1817 het kasteel van Oudenhoven in Boortmeerbeek ko-
pen) en hun dochters Charlotte en Isabelle. Dat was niet het eerste het beste huishouden,maar  van iemand
die vlotjes doorheen alle opeenvolgende regimes gekomen was. Drie jaar eerder had keizerin Maria There-
sia de persoonlijke titel ridder verleend aan François Louis Joseph de Wargny (° Halle 1750 – † Mechelen
03/11/1816) en aan zijn neven François en Isembart, doch alleen François, heer van Vraimont en Neder-
Bogaerde, had afstammelingen. François had min of meer belangrijke functies bekleed onder het Franse
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periode: 1793-1838
datering: 1ste helft negentiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: autograaf; annalen met afschriften
delen: 1 register (schrift) in groot-octavo (24,5 x 19 cm), 82 folia, papier in halve
band met lederen rug

94 titel: geen
plaatsnummer: EE XXVIII 2
concordantie: geen

bewind (burgemeester van Mechelen, daarna sous-prefect voor het arrondissement). Tijdens het beleg van
Antwerpen in 1814 werd hij door de geallieerden intendant van het departement van de Twee Nethen be-
noemd (nadat de Fransen in 1814 waren verdreven, werd het bestuur tijdelijk door de geallieerden overge-
nomen en veranderde er niet veel aan de administratieve organisatie, zelfs de benaming van het departe-
ment bleef dezelfde; enkel de prefect werd vervangen door een intendant, maar die had in wezen dezelfde
taken en bevoegdheden). Tijdens de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden werd hij gekozen tot lid
van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal en zo eindigde hij zijn loopbaan in 1815-1816, want toen
overleed hij. Zoon Victorin (° 1782) was in 1802 getrouwd met Maria vanden Branden de Reeth, dochter
van ridder Jan, heer van Reeth en onderprefect van het arrondissement van Mechelen tijdens het Franse
keizerrijk (zie Branden de Reeth (van den)  in  GOETHALS (Félix Victor), Dictionnaire (...), dl. 1, Brussel,
1849, s.p). Hun zoon (een kleinzoon van François dus, geen zoon) Gaspar, die zich in de loop van de
negentiende eeuw ontpopte tot de grootste grondeigenaar van Boortmeerbeek en ook burgemeester werd,
net als zijn vader,  zal het kasteel van Oudenhoven tot 1872 in eigendom hebben (zie ook in F IERENS

(Marc), Boortmeerbeek van Heerlijkheid tot Gemeente ..., Boortmeerbeek, 1979, (137 pp.), pp. 34 [burge-
meesterlijst] en 48-50 ['t Hoff van Oudenhoven]). Reine de Wargny, een dochter van Victorin, zou in 1833
trouwen met haar oom, ridder Felix vanden Branden de Reeth (cfr. Wargny  in  Stein d'Altenstein (Isidore,
DE), Annuaire de la noblesse de Belgique, dl. 27, Brussel, 1873, pp. 308-318).
In 1803 is onze Louis even verdwenen in de Volkstelling. Een Napoleontische conscrit? Onwaarschijnlijk,
want “conscrit” wordt gewoonlijk vermeld! Het jaar daarop is hij trouwens weer bij vader en trouwt. Toch
is het geen vergissing, want volgens de telling van 1808 was hij toen pas sinds vier jaar in Mechelen. Mis-
schien was er ruzie m.b.t. zijn huwelijksplannen met dat acht jaar oudere kamermeisje. Vader en stiefmoe-
der (hier Prander geschreven) wonen er nog en zijn toekomstige echtgenote Susanne Torchs was nog een
(reeds 31-jarig) kamermeisje in huis 536 bij de 46-jarige burgemeester Francois de Wargny, diens vrouw,
twee dochters van 20 en 21 jaar, een dienstmeisje en een kokkin.
Op 13/07/1804 zijn ze dan getrouwd: hij een bij zijn vader wonende bakker en zijn Susanne, ° 18/08/1767
te Kalschinge uit Mathieu Tersch (†) en Sophie Deiningerin (†) Tersch, woont dan in de Augustijnenstraat
en blijkt  negotiante en dentelles te zijn. De telling van dat jaar geeft hem op als bakker, met zijn vrouw
(hier Torchs gespeld) in de Bruul huis 606 wonend (vader en stiefmoeder woonden toen nog in huis 519,
met 2 kinderen). Vier jaar later woont hij daar nog met zijn vrouw (Torsch), maar is hij al frippier. De tel-
ling van april 1813 geeft hem nog steeds op in 't zelfde huis, met zijn vrouw (Tersch) plus 1 jongen en 2
meisjes onder de 15 jaar. Het echtpaar (vader telkens opgegeven als frippier) kreeg idd. toch nog drie kin-
deren: Lucie Josephe (° 20/04/1805), Anne Marie (° 18/02/1807) en toen moeder er al bijna 45 was nog
Jean Michel Marie (° 24/06/1808).
Ook in de telling van 1814 blijkt hij nog als huurder in huis 606 te wonen en wordt er uitzonderlijk na frip-
pier nog patenté toegevoegd. Een kamertje onderverhuren zal nog wat extra opgebracht hebben, want de
20-jarige daglonder Francois Lodewyck, nog maar vier jaar in Mechelen, woonde er toen ook; er is echter
maar sprake maar van één dochter en een zoon. In 1818 is hij nog steeds locataire en  frippier, maar in
1821 (hij is er dan al 47) is de situatie veranderd: het huisnummer is 604 geworden, maar vooral is hij nu
Eygenaer en Winkelier. Ook zijn vrouw en de inmiddels al 17-jarige dochter Lucia zijn Winkelier; de 13-
jarige Michaël is nog scholier en we zien er ook nog een student ingeschreven, ene Henricus Josephus
Verhuygt, ° Kampenhout en ook als zoon opgegeven. Van Anna Maria is er geen spoor meer. Ook in 1825
blijkt hij eigenaar te zijn en winkelier en woont er met zijn vrouw (uit Kalchin in Bohemen, schrijft men),
zijn dochter Lucia en zijn nu 18-jarige zoon Michaël die boekbinder geworden is.
Vier jaar later is er weer een kleine wijziging: hij woont nog steeds als eigenaar in huis 604 in de Bruul,
samen met zijn vrouw (Ters) die nu opgegeven wordt als geboren in Jolauw in Moravie [Jolau = Jihlava
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herkomst: onbekend
auteur: Jan Jonghmans1047

periode: 1824-1838
datering: eerste helft negentiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving:  autograaf;  annalen,  heel  persoonlijk  (over  hemzelf  en zijn  familie),
plus allerlei religieuze feitjes
delen: 1 register (schrift) in octavo (20,5 x 15,5 cm), s.p., papier in halve band met
lederen rug

(Duits: Iglau), een Duitstalige stad op de grens van Moravië en Bohemen. In de grafinschriften daar kon-
den we de naam Tersch of Torsch echter niet terugvinden! Zie (Mgr) MIKSOVÁ (Martina), Deutsche Grab-
inschriften in Iglau: Textsortenanalyse, Onuitgegeven eindwerk Duitse taal en litteratuur Masaryk-Uni-
versiteit, Brno, 2011, 39 pp. + [35] pp. bijlage]. Nu wordt hij weer roeper genoemd.
In 1840 vinden we hem dan nog eens in nr. 6041°, als eigenaar en Crieur dans les ventes. Zijn echtgenote
Susanne Ters wordt nu weer bevonden als zijnde eerst in 1785 (i.p.v. '76) in Mechelen gekomen en dat
vanuit vanuit Jolauw in Moravië. Zijn huisnummer valt hier nog onder de Korte Schipstraat (het werd daar
nr. 2 eind 1856; 6042° was Bruul)! We weten nu duidelijker op welke hoek hij woonde en werkte. Met Kal-
schinge(n), eerder opgegeven als haar geboorteplaats, werd Chvalšiny bedoeld, een Tsjechische gemeente
in de regio Zuid-Bohemen en overwegend Duitstalig tot eind WO II, net als Jihlava. Toch ligt Jihlava ook
wel in Tjsechië, maar 175 km verder, op de grens tussen Moravië en Bohemen. Misschien werd ze in  Ch-
valšiny geboren, maar woonde ze in Jihlava toen ze, nog maar een jaar of 9 oud, naar Mechelen kwam
(misschien is 1787 correcter, want toen was ze er al achttien; duidelijk is het allemaal niet en de andere
volkstellingen geven allemaal een veel langere aanwezigheid aan).
Ludovicus Josephus Van Hansewijck overleed hier op 11/04/1848, als roeper van openbare verkopingen,
woonachtig in de Korte Schipstraat (sectie C, nr. 604). Zijn oudere echtgenote Susanne Terch was al eer -
der overleden (29/01/1842); in deze aangifte staat hij ook vermeld als roeper van verkopingen en ze woon-
den toen ook al in de Korte Schipstraat, wat overeenkomt met de telling van 1840 (het was geen verhuis,
slechts een opsplitsing van dat pand blijkbaar). Zoon Jean Michel Marie was al op 07/05/1836 overleden.
Dochter Lucie Josephe was eerst op 02/12/1839 getrouwd met de 38-jarige meester-kleermaker en we-
duwnaar Guillaume Van der Weerden (één van haar getuigen was Henri Adams,  crieur de ventes publi-
ques, net als haar vader).
L. J. Van Hansewyck werd niet alleen roeper van openbare verkopingen en schreef niet alleen zelf een kro-
niek, maar ook gedichten en liederen. Stadsarchivaris V. Hermans kocht er blijkbaar aan (in zijn ex. van de
catalogus aangeduid met oui) uit de verkoop van F. E. Delafaille [Catalogue des Livres, Manuscrits, Des-
sins et Gravures formant la bibliothèque de feu M. Fr. Ed. Delafaille, (...), Mechelen, s.a. (1901), p. 19, nr.
182 (Gedichten door J.-B. Rymenans. Recueil de poésies manuscrites et imprimées; In-folio – aangekocht
voor 5 Bfr.) en 183 (Gedichten door L. J. Van Hanswyck. Recueil de poésies manuscrites - gekocht voor 3
Bfr).  In  de  Varia  steekt  in  karton  2  van  V 926  wel  een  map  “Liederen  &  Gedichten  door  J.  B.
RIJMENAMS (sic), Dichter & Bibliophiel. (o.a. originele manuscripten)”, maar van onze Van Hansewyck
was nergens iets te vinden. In de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de bewaarbibliotheek van de
stad Antwerpen, hebben ze van hem het handschrift:  Drij koningenlied . Kerslied / L.J. van Hansewyck.
(EHC: 776127).

1047Afgaande op de in de kroniek gegeven familiale informatie (grootouders, ooms en tantes, neven en broer)
moet het gaan om één van de kinderen van houtdraaier Petrus Jonghmans. Zijn oom en peter was Joannes
Vroom (From),  dus  als  hij  naar  zijn  dooppeter  vernoemd was  moet  het  ofwel  om Jan  (°  Mechelen
02/08/1802; hoedenmaker Jan Fromen was één van de getuigen bij de aangifte) ofwel om Jan Baptist
François (° 08/05/1807; kruidenier Jan Baptist Jacobs was één van de getuigen bij deze aangifte en dus de
vermoedelijke peter) gaan. Jan was priester en stierf op 02/11/1884 als kapelaan en de kroniek bestaat ook
grotendeels uit kerkelijke weetjes. Zijn jongere broer Jan Baptist Frans was ook ongehuwd en stierf twee
jaar later (op 18/11/1886) als rentenier, op hetzelfde adres (Steenweg 48). Vermits de kroniekschrijver
spreekt van zijn broer Franciscus, moet hij zelf Jan geweest zijn en die Franciscus zijn inwonende broer
Frans, want Albertus Franciscus was al in 1800 op vierjarige leeftijd overleden en hun enige andere broer,
houtdraaier zoals zijn vader, heette Jaak Jozef (° 12/06/1799 - † 21/04/1850).
Hun moeder was Jeanne Elisabeth Van Passel, D M. 13/12/1763 en † op 05/02/1841 (“boutiquière, wo-
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95 titel: geen
plaatsnummer: V 765_3
concordantie: oud handschrift 54
herkomst: onbekend
auteur: onbekend
periode: 1783-1799
datering: negentiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: korte kroniek over de bemoeienissen van Jozef II e.v. en nota's over
vriesweer en watervloeden; op de achterkant (eigenlijk de voorkant zoals de bladen
geplooid zijn) boekhoudkundige nota's van een ambacht (uit de vroege achttiende
eeuw in een ouder handschrift) en een aanbidding van Christus in weer een andere
negentiende-eeuwse hand
delen: bestaande uit 5 stukken:

1. Laissez-passer (met signalement) op 16/10/1830 afgeleverd, op verzoek van
de burgemeester, door de plaatselijke commandant aan [stadsarchivaris sinds
1802] Barth. Gijseleers-Thijs om 's anderendaags de voorposten van de ko-
ninklijke troepen in de richting van Leuven te mogen passeren, om zich naar
Hever [waar zijn broer Gregorius pastoor was] te kunnen begeven (1 blaadje
papier).

2. Kroniek Torenbrand 1687 [zie addendum “Memories en histories”, nr. 16]
(19de-eeuws, 2 dubbele bladen (23,5 x 18 cm), [4] pp., papier zonder band).

3. Kroniek 1783-1799 (8 losse bladen in quarto (26,5 x 16,5 cm), s.p., papier
zonder band)

nend op de Steenweg). Zij was toen al jaren weduwe, want vader Pierre Jonghmans (D 31/10/1759, “Tour-
neur en Bois”) was overleden op 17/03/1817.
In de volkstellingen van 1796, 1803, 1813 en 1814 zien we de ouders in de Adegemstraat wonen met 1,
dan 2 en dan 3 kinderen; in 1818 (vader was het jaar voordien overleden) met alleen nog de 15-jarige
Jacques. Dan blijkt onze 15-jarige Jean te wonen op de Steenweg (wijk A huis 306) bij zijn tante Marie
Anne Van Passel (° en D M. 24/02/1766), huurster en detailhandelaarster (of koopvrouw of vlaswinkel
volgens andere registers), samen met een meid (Elisabeth Van den Brande). Drie jaar later (telling 1821) is
de leefsituatie nog nog dezelfde, maar staat Joannes opgegeven als 18-jarige student. In 1825 is hij nog
steeds student (al staat er verkeerdelijk de voornaam Jacobus en 19 jaar), maar in 1829 is al een 26-jarige
priester en dan blijkt ook zijn 21-jarige broer J. B. Frans, apothekersgast, bij tante in te wonen.
Tante-winkelierster overleed op 06/11/1830 en in 1840 blijkt de 77-jarige moeder-weduwe dan als winke-
lierster (boutiquière) daar te wonen (nog steeds slechts huurder), met nog steeds dezelfde meid, haar zoon
priester Jan van 36 en haar 42-jarige dochter Marie Anne, particulière (Marie Anne - allicht naar haar tante
genoemd - was hun op 21/03/1797 geboren zuster die celibataire bleef en † 04/12/1859). Hun 33-jarige
broer Jean Baptiste Francois woonde toen nog op de Grootbrug als apothekersleerling bij Caroline Josephe
Vanhumbeek  (weduwe  van  de  bekende  Jan  Baptist  Rijmenans;  het  was  zijn  tweede  huwelijk,  op
10/09/1816 voor de kerk en op de 12de voor de wet; cfr. de gedrukte gelukwensen door  Bernardus De
Bruyne, boekminnaer, in V 926/2, map “Folkloristische liederen”) en haar meid.
Het jaar daarop stierf ook moeder (05/02/1841) en in het bevolkingsregister van 1846-'55 is het de broer
Jean Baptiste Francois die op de Steenweg als winkelier ingeschreven staat, met zijn broer priester Jan en
zuster Marie Anne, plus nog steeds de inmiddels 75-jarige meid Van den Brande († 24/10/1853).
In die van 1856-'65 zijn broer Jean Baptiste Francois en zus beide als winkelier(ster) opgeschreven, met
broer Jan als priester (kapelaan in St.-Rombout). De meid werd vervangen door Anne Catherine Bohets (°
Hever 22/02/1835, sinds 25/08/1859 in Mechelen, célibataire).
In de telling van 1866-'79 was zuster Marie Anne al overleden († 04/12/1859) en alleen de twee broers
(resp. winkelier en priester) wonen er nu nog, samen met dezelfde meid.
Jan stierf op 02/11/1884; zijn jongere broer Jan Baptist Frans overleed twee jaar later (18/11/1886) als ren-
tenier op hetzelfde adres (Steenweg 48).
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4. “Opschrift  voor  de  logie  der  vrije-metselaeren  binnen  Mechelen”1048 (1
blaadje papier).

5. Laissez-passer afgeleverd aan J. Van Hoolst om zich naar Luik, Bergen, Oos-
tende en Amsterdam te begeven (1816) [onvindbaar op 17/09/2016].

II. Niet-Mechelse kronieken

96 titel: Nieuwe Chronijcke
plaatsnummer: V 4-5
concordantie: geen
herkomst: veiling Prosper Van Melckebeke Gent 15-16/06/19381049, lot 307 (80 Bfr.
voor de 2 delen + 16% + 1 Bfr.)
auteur: onbekend
periode: 1736-1754
datering: achttiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: dagboek met beschrijving van gebeurtenissen die zich hebben voorge-
daan in de belangrijkste steden van Europa
delen: 2 registers in octavo (19,5 x 15,5 cm)

1. 1736-1753, 525 pp. +  Bladt-wijser op pp. 526-531, papier in volle lederen
band.  O.a.  plechtige  aanstellingen  van  vorsten  en  kerkvaders,  cavalcades
enz.). Achteraan mee ingebonden: Beschryvinge der Jubel-jaeren van Hans-
wyk en de voornaementlyck van het wonderdaedigh beeldt van Maria aldaer.
Voortydts  Buyten,  nu Binnen Mechelen  door  menighvuldige  Wonderheden
vermaert, ende van de solemnele Processie te houden op den 17. ende 24.
Augusti 1738., praghtige vercieringe der Parochiale Kercke van O. L. V. van
Hanswyck, Triomphale Arcken, Rey-bende ende Ommeganck &c. (1738) en
nog twee andere, plus Epithalame pour le mariage de Monseigneur le duc de
Lorraine et de la serenissime archiducesse fille ainée de Sa Majesté  (…),
Leuven, s.a. (1736), 8 pp.

2. 1753-1754, 421 pp. + Bladtwijser onderaan p. 421 tot p. 424, papier in halve
band  met  lederen  rug.  Ook  overzicht  van  de  sinds  de  oprichting  van  de
Rooms-Katholieke  Kerk  aangestelde  pausen,  inlichtingen  betreffende  vor-
sten, aartsbisschoppen enz.

III. Histories

A. Ontploffing Za  ndpoort 1546  1050

1048“T'is hier de plaets, waer op eertyds twee metselaeren Sint Rombaut sloegen dood! nu ziet men hier ver -
gaeren de vrije metselaers! Kan hun zael beter staen, als daer, door Metselaers, een schelmstuk is be-
gaen?”

1049Zie voetnoot bij nr. 25.
1050Cfr.  DELAFAILLE (Frans  Edward),  Ontploffing der  Zandpoort  te  Mechelen,  ten jare  1546,  Mechelen,

1865, 58 pp. [overduk van Ontploffing der Zandpoort  in  Mechelsch Nieuws- en Aenkondigingsblad, jg. 2,
nrs. 32-35, 38-39 en 41-44 (07/08/1864-30/10/1864)]; FONCKE (Robert), Vlugschriften van den Tijd over
het  Springen van de Mechelse Zandpoort  (1546)  in  Handelingen van den Mechelschen Kring voor
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1. Door Nicolaas/Claes Steylaert(s)1051

97 titel: het springen der Sandpoorte volgens Nicolaus Steijlaert
plaatsnummer: V 314
concordantie: geen
herkomst: verzameling H. Cordemans-De Bruyne, aangekocht 08/08/1947 (volgens
een nota op de binnenkant van het voorplat, dus vóór de aankoop van de “Biblio-
thèque Malinoise” in augustus 1949); afgaande op de schrijfwijze van de auteurs-
naam zou het kunnen komen uit de bibliotheek van priester Horckmans in 1864, zie
Catalogue d'une belle Collection de Livres, (...), délaissés par feu M. Horckmans,
prêtre à Malines, (...), s.a. (1864), p. 16: “207  [Destructie van de Sant-Poorte, …]
door Nicolaus Steylaerts  Handschrift.” (allicht verkocht samen met nr. 206, cfr. nr.
100 in deze inventaris = V 59)
auteur: volgens Nicolaus Steylaert
periode: 1546
datering: kopie negentiende eeuw (origineel zestiende eeuw)
taal: Nederlands
beschrijving: deel van de B-traditie; geschreven kopie i.v.m. de ontploffing van de
Zandpoort, met twee tekeningen (vóór en nà het verwijderen van het dak); voorafge-
gaan door een afschrift1052 van de te Antwerpen (bij Wouter van Besschel en Peter
Snoeijs) gedrukte verhaling “Een wonderlijcke nieuwe vremde ende afgrijsselijcke
destructie, gheschiet int Jaer ons heeren, duijsent vijfhondert ende sessenveertich,
den sevensten dach Augusti,  dwelc was den saterdach voor sinte Lauwereijs, des
snavens tussen tien ende elf uren, so binnen Mechelen ende oock buijten in die om-

Oudheidkunde, Letteren & Kunst, dl. 37, 1932, pp. 42-65; ID.,  Die Explosion des Mechelner Sandtores
(1546) in Flugschriften der damaligen Zeit, Antwerpen/ParijsAmsterdam, 1932, 119 pp. De histories van
Steylaert en De Pauw werden grotendeels overgenomen in DHANIS (Michel Carolus Hubertus), Opkomst
en bloei van het Christendom in Mechelen, merkweerdige voorvallen rakende de stad en de kerk van
Mechelen, alsook de doorluchtige mannen die uit haren schoot zyn voortgesproten, van het begin der
aenkondiging van het H. Geloof in deze streken, tot op onze dagen toe. Eerste boekdeel. Behelzende de
geschiedenis van Mechelen, van haren oorsprong af, tot de opregting van het aertsbisdom ,  Mechelen,
1857, resp. pp. 386-404 en 405-417. Vrij recent is de thesis van FOETS (S.),  Mechelen in vuur en vlam!
Verwoesting en wederopbouw van de stad in het kielzog van de ontplofte Zandpoort (1546). Onuitgegeven
masterproef Geschiedenis UA, Antwerpen, 2015 (over de rol van de vastgoedmarkt in de heropbouw).
Er bestaan niet alleen twee versies van, maar daarvan hebben ook vele exemplaren bestaan, soms verza-
meld samen met gelijkaardige histories. Zie bijv. in de Catalogue d'une belle collection de livres rares et
curieuses en tot genre, Dont la Vente se fera, (...), le 28 & 29 Nivose, Mercredi 17 & Jeudi 18 Janvier
1798 (V. S.) (...), Mechelen, s.a. (1798), p. 21: “255  Eergalm voor Mechelen. - Tumulte van Mechelen
1718. - Memoire de ce qui c'est passé en la ville de Malines au sujet de la publication de l'Amnistie  MS /
Destructie der Santpoorte met nog eenige andere curieuse stukskens.  MS.” (samen met de nrs. 256-259
verkocht voor 3 gl. 5 st.; zonder vermelding van de koper is het moeilijk uit te maken waar dit toen beland
is en nu gebleven is).

1051Marchal geeft er ook twee nummers in de KBR voor: 17217 (Bibliotheca Hulthemania nr. 744) en 13725;
zie MARCHAL, Catalogue..., T. 3, 2e partie, p. 211 (744 zou echter eerder de versie door Jan De Pauw zijn,
cfr.  volgende voetnoot;  er  zijn  duidelijk  vergissingen  gebeurd  bij  het  hernummeren/beschrijven).  Een
exemplaar werd verkocht in 1862 uit de nalatenschap van baron Charles du Trieu de Terdonck, maar door
de geringe beschrijving valt niet uit te maken waar dit juist belandde; zie  Catalogue de livres et manu-
scrits, de la bibliothèque de feu Mr le Baron Ch. du Trieu de Terdonck, (…), p. 6: “128  Destructie der
Zandpoort, door N. Steylaert. MS. dessin.”
Overgenomen in DELAFAILLE, Ontploffing. (…), pp. 6-24.

1052Ook overgenomen in FONCKE,  Die Explosion (…), pp. 21-29 en DELAFAILLE,  Ontploffing. (…), pp. 48-
52.
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ligghende plaetsen, van den grooten onwedere Donder ende Blixem.”
delen: 1 register in quarto (32 x 19,5 cm), s.p., papier in halve band met linnen rug

98 titel:  Chronijcke  ofte  beschrijvinghe  van de  gheheele  destructie,  geschiet  binnen
ende buijten Mechelen, door het onweder des blixem gecomen int' poeder liggende
in de Zantpoorte, op den 7 augusti 1546. tusschen thien ende elf uren, het welck Ni-
claes Steijlaerts selver ghesien ende alsoo gheschreven heeft, waer uijt dese ghetroc-
ke is.
plaatsnummer: V 184
concordantie: F 64
herkomst: onbekend; gelet op het formaat werd het misschien verkocht uit de Cata-
logue d'une belle collection de livres, la plupart concernant la de ville de Malines,
délaissés par feu Monsieur Fr. Schellens, (…), Mechelen, s.a. (1857), p. 19, nr. “251
De destructie van de Sant poorte te Mechelen in 1546, door Jan de Pouw. M. S. in-
fol. - Idem, door Nicolaus Steylaerts. M. S. in-fol.” (samen verkocht voor 2,60 Bfr.)
auteur: Claes Steylaerts
periode: 1546
datering: late achttiende eeuw (origineel zestiende eeuw)
taal: Nederlands
beschrijving:  letterlijke  kopie  van Steylaerts'  beschrijving  van de  ontploffing  der
Zandpoort
delen: 1 register klein in folio (35 x 23 cm), 7 folia, 1 katern papier in licht karton-
nen band

2. Door Jan De Pauw1053

1053Buildrager. Een Jan De Pau overleed op 24/11/1573 in St.-Romboutsparochie (bron: SAM, Parochieregis-
ters Mechelen, nr. 34, p. 226): “[anno 73 / /November //] Den 24 en den 28 begraven / Jan de Pau inde
Coostrate / Middel uytvaert op 8 libra _ 20 stuyvers”). Was dit dezelfde nog, 27 jaar nà de ontploffing?
Overgenomen in DELAFAILLE, Ontploffing. (…), pp. 25-43.
Er zijn nog andere kopieën van gemaakt tijdens het AR. In de Catalogue des livres et manuscrits de la bi-
bliothèque de feu monsieur de Crane d'Heysselaer, Mechelen, 1859 stond een exemplaar (“Destructie der
Zant-poort, door Jan de Pau”) in hs. van eind achttiende eeuw (12 bladen in f°), maar de catalogus geeft
prijs noch koper aan. Nog tijdens het ancien régime werd een bijzonder ex. verkocht uit de  Catalogue
d'une belle Collection de Livres dans toutes sortes de Sciences delaissée par feu Jean-Alexandre Van der
Linden, (…), Mechelen, s.a. (1785), p. 34: “465 Destructie van de Sandtpoorte, door Jan de Pauw met
twee originele Teekeningen. Item het Blokhuys. hands. gr. fol.” (verkocht voor 3 gl.). Dit ex. moet in han-
den gekomen zijn van De Servais, want we lezen in de Catalogue des livres de la bibliothèque de feu mon-
sieur Gaspard-Joseph de Servais; (...), Mechelen, s.a. (1808), p. 310: “4237.  Van die wonderlycke De-
structie tot Mechelen , geschiet in't afbranden van de Sant-poorte 7 aug. 1546 ; door Jan de Pauw, met
twee origineele Teekeningen. In-fol” (verkocht voor 7 fr aan Van Geel). Ook de KBR heeft twee exempla-
ren, zie MARCHAL, Catalogue..., T. 3, 2e partie,  p. 211, nr. 17211 en 17216 (volgens hem nrs. 742 en 743
uit de Bibliotheca Hulthemania, maar eigenlijk 743 en 744 (zie Bibl. Hulth., dl. 6, p. 218). Zie ook VAN

DEN GHEYN, Catalogue (…), dl. 8, pp. 111-112: deze geeft nieuw nr. 5438 op (oud nr. 17217, uit de biblio-
theek van Van Hulthem; zie de vergissing van Marchal in vorige voetnoot) en nr. 5439 (oud nr. II. 1499),
afkomstig uit de bibliotheek van Willem Frans Verhoeven, door de KBR voor 8,90 Bfr. gekocht op de boe-
kenverkoop van kunstschilder Jozef Ignatius Van Hoeij (° Mechelen 12/01/1809 † Mechelen 04/08/1891)
te Mechelen op 04/04/1892 (zie Catalogue des livres et gravures délaissés par feu M. J.J. Van Hoey, artis-
te peintre. (...), s.l. (Mechelen), 1892, p. 21: “242  Jan de Pauw. Destructie der Zantpoort de welcke hier
tot Mechelen es geschiet anno XVc XLVI. Manuscrit in-fol., cart. / Copie d'une relation contemporaine et
de documents relatiefs à cet accident.”). Zie ook bij V 184, uit de nalatenschap van Schellens.

.MHT, nr. 7 (april 2018), p. 258



HUGO VERSTREPEN

99 titel:  Bescryvinghe van de destructie van de Zant-poorte, geschiet 7 augusti 1546.
door Jan De Pauw, etc. / De fundatien van de capellanien ende beneficien met hun-
ne vruchten, binnen Mechelen, etc. ende andere aenteekeninge etc. etc. uyt diversche
handteekeninge
plaatsnummer: DD I 9
concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1894)
herkomst: onbekend; gelet op de datering van deze kopie, de titel en de kerkhistori-
sche feiten die eraan toegevoegd zijn, zou het misschien kunnen komen uit de Cata-
logus librorum in omni classe scientiarum Quos reliquit reverendus admodum domi-
nus Gerardus Dominicus de Azevedo-Coutinho-y-Bernal (...), Mechelen, s.a. (1782),
p. 45: “748  Destructie der Zandpoort door Jan de Pauw 7. Aug. 1546. Handschr.”
(verkocht voor 18 st.)
auteur:  onbekende kopiist  (origineel door  Jan De Pauw, burger van Mechelen en
buildrager van ambacht, die er ooggetuige van was); ook J.-B. BRASSEUR beschreef
zo'n ex. met wapenschilden in zijn catalogus van Nuewens (Vente d'une riche et rare
collection  de manuscrits  et  livres  imprimés, (…),  s.l.n.d.  (Brussel,  1811),  p.  46):
“389  Beschryvinghe der destructie van de Zant poort door Jan De Pauw, in 't jaer
1546. MS. moderne avec des armoiries in-4to. d. r.”
periode: 1546
datering: tweede helft achttiende eeuw (origineel van de Destructie zestiende-eeuws)
taal: Nederlands
beschrijving: pp. 3-14: “Destructie der Zantpoort bescreven door Jan de Pauw 7 au-
gusti 1546. Van de wonderlijcke destructie die tot Mechelen is geschiet om langhe
memorie daer af te hebbe naer ons doodt. Van de wonderlijcke crachtige wercke van
de almogende handt Godts ende de destructie die welcke hier tot Mechelen is ge-
schiet gelijck ons poiters kennelijcke genoch is geweest ende wel om moghen den-
cken de daeghen die wij leven ende ons naer comelinghen mede de welcke geschiet
is  den  sevensten  dagh  augusti  anno  XVC XLVI”;  pp.  14  e.v.:  “capellanie  ende
Beneficie  binnen Mechelen gefondeert” (tot  1764);  met  getekende wapenschilden
van Mechelse families en enkele genealogieën
delen: 1 register in quarto (24,5 x 17 cm), papier in kartonnen kaft met lederen rug,
62 pp.

100 titel:  Destructie van de Sant-Poorte. Van de wonderlijcke structie (sic) die tot Nec-
kers-spoel is geschiet om lange memorie daer af te hebben nae onse dood t' welck
gebeurd is op den 7 augustus 1546 waer over dat tot den dag van heden (...)
plaatsnummer: V 59
concordantie: geen
herkomst: onbekend; afgaande op de titel zou het kunnen komen uit de bibliotheek
van priester Horckmans in 1864, zie  Catalogue d'une belle Collection de Livres,
(...), délaissés par feu M. Horckmans, prêtre à Malines, (...), s.a. (1864), p. 16: “206
Destructie van de Sant-Poorte, te Mechelen, den 7 Augusty 1546, door J. De Pauw.
Handschrift.” (zie de opmerking bij nr. 97); een gelijkaardige (korte) titel stond in de
Catalogue d'une belle collection de livres, manuscrits, dessins, gravures et monnai-
es. Délaissée par feu Mr CUYPERS, Amateur1054. (…), Mechelen, 1851, p. 4: “12  De
destructie van de Sant-Poorte te Mechelen in 1546 fol. M, S.” (in het ex. uit de ver-

1054Allicht schoenmaker en schoenmakerszoon Jaak Cuypers (° en doop Mechelen 21/10/1793 als zoon van
Joannes Josephus  en Catharina De Kunst - † Mechelen 24/09/1851), bij zijn overlijden wonend op de
Leegheid als particulier zonder beroep en celibatair; zijn broer Cornelius was winkelier.
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zameling De Bruyne staat genoteerd dat het verkocht werd voor 1,80 Bfr.).
auteur: onbekende kopiist (origineel door Jan De Pauw: “Jan de Pouw heeft dit be-
schreven die dien tyd leefde”)
periode: 1546
datering: kopie uit de eerste helft van de negentiende eeuw (origineel van de  De-
structie zestiende-eeuws)
taal: Nederlands
beschrijving:  met  enige aanvullingen (omtrent  de ontploffing van de Zandpoort),
plus fol. 17r°-20r° over de klokken (1629 en later: 1828 en 1844)
delen: 1 register in octavo (19,5 x 15 cm), 20 folia, papier in halve band met linnen
rug

101 titel: Destructie der Zant-poort. Van die wonderlyke structie (sic) die tot Mechelen is
geschiet om langhe memoerye daer af te hebbene naer ons dooet (sic). Van die won-
derlijke crachtige wercke van den almoeghende hant Godts en de Strucsije (sic) de
welcke hier tot Mechelen es geschiet ghelijck ons poerters kenlijck ghenoch es ghe-
weest, en wel om moghen dincken die daghen die wij leeven en ons nacomelinghen
mede die welcke gheschiet es den sevensten dach Augusto anno XVc en XLVI.
plaatsnummer: V 330_1
concordantie: geen
herkomst: gekocht uit de “Bibliothèque Malinoise” van H. Cordemans-De Bruyne in
augustus 1949; stond al in de Catalogue de la remarquable Collection (...) Auguste
De Bruyne (...), s.l.n.d. (Mechelen, 1890),p. 14, nr. “136  Destructie der zand-Poorte
. . .Door Ian De Pauw. / Ms. in-fol., cart., grav. / Copie faite au siècle dernier, par
Bernard De Bruyne.”
auteur: afschrift door Bernard De Bruyne1055 (origineel “door Ian de Paw”)
periode: 1546
datering: 21/07/1808
taa  l  : Nederlands
beschrijving: kopie van Jan De Pauws  Destructie;  na “EYNDE” staat er: “Uytge-
schreven  deze  21  julius  1808  door  mij  Bernardus  De  Bruyne  op  het  afschrift
gemaekt door Mijnheer De Servais ziet Bladzijde  N  van sijnen Catalogue1056. Verge-
leken met Mijnheer Rijmenans en gelijkvormig bevonden; op de voorlaatste blz. staat
nog geschreven: “Neemet in dancke dat hier es geschreven Jan De Paw heeft dit
hier gestelt d' welcke hij meestendeel heeft gesien en ghehoert om memorye hier aff
te hebbene die dit boeck naer ons seelen handelen te bewaren ende Godt wille ons
allen in deuchden sparen.”
delen: 1 register in quarto (34 x 21 cm), s.p., papier in halve band met linnen rug

3. Verzameling

102 titel: geen verzameltitel
plaatsnummer: V 330_2
concordantie: geen

1055Zie F. E. D. L. F. [Frans Edward DELAFAILLE],  Levensschets van Bernhart-Josef De Bruyne, Mechelen,
1861, 8 pp. [SAM, M 920 (a)].

1056Zie Catalogue (…) Servais, p. 310, nr. 4237.
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herkomst: onbekend
auteur: originelen door Jan De Pauw en Claes Steylaert; kopiist niet aangegeven,
maar allicht notaris Jozef Jacob De Munck, cfr. de vermelding in Catalogue de la re-
marquable Collection (...) Auguste De Bruyne (...), s.l.n.d. (Mechelen, 1890), p. 14,
nr. “137  Het springen der Sant-Poort. / Ms. in-fol. cart., dessins. / Copie faite par
De Munck, de différentes narrations de cette explosion.”
periode: 1546-1548
datering: achttiende- en negentiende-eeuwse kopieën
taal: Nederlands
beschrijving: zie bij “delen”; met 2 ingeplakte tekeningen
delen: 1 band met delen in quarto en in folio (max. 38 x 26,5 cm), papier, alles sa-
men in kartonnen band

1. Destructie der Zantpoorte. Van die wonderlijcke Destructie die tot Mechelen
is geschiet om langhe Memorie daer af te hebbene naer ons doodt. Van die
wonderlijcke crachtige werckinghe van de almoghende hant godts ende De-
structie dewelcke hier tot Mechelen is geschiet, gelijck ons poorters kenne-
lijck genoegh is gheweest, en wel moghen om dencken die daeghen die wij le-
ven, en ons nacomelinghen mede, diewelcke gheschiet is den sevensten dach
Augusto anno XVc en XLVI door Jan de Paw.
Verslag van de ontploffing der Zandpoort door Jan De Pauw (zie ook V 59 en
V 330_1), [13] pp., (34 x 21 cm), laat-achttiende of vroeg-negentiende-eeuw-
se kopie

1. Destructie van de Sant-poorte. Van die wonderlijke structie die tot Neickels-
poel is geschiet om lange Memorie daer af te hebben naer onse doodt 't wel-
cke gebeurd is op den 7 augustus 1546 waer over dat tot den dag van heden
in de parochiale kercke van S.S. peeter en pauwel een schoone prosessie ge-
schiet in de maend augusti (…). Van die wonderlijke cragtige wercken van de
almogende hant gods ende de destruktie die hier tot Mechelen is geschiet,
gelijk onse voor-auders kennelijk genog is geweest en ook wel mogen denc-
ken die daegen ons leven en ons naerkomelingen mede, de welcke geschiet is
den sevensten dag augustus 1546 [achteraan: Jan de pauw heeft beschreven
die dien tijd leefde].
Verslag van de ontploffing der Zandpoort door Jan De Pauw (zie ook V 59 en
V 330_1), 16 pp. (30 x 19 cm)

2. Chronijcke ofte Beschrijvinghe van de geheele Destructie, geschiet binnen
ende buyten Mechelen, door het onweder des Blixem gecomen in t poeder
liggende in de Zantpoorte, op den 7 augusti 1546 tusschen thien ende elf
uren, het welck Niclaes Steylaert selver ghesien ende alzoo geschreven heeft,
waer uyt dese getrocken is.
Verslag van de ontploffing der Zandpoort door Claes Steylaert (zie V 184 en
V 314), 23 pp. (31,5 x 19,5 cm), achttiende-eeuws behalve de laatste 3 pp.
die vervolledigd door een negentiende-eeuwse hand geschreven zijn; ook nog
andere gebeurtenissen uit 1546, '47 en '48.

3. krantenknipsels uit 1883 en 1889, opgeplakt op bladen (38 x 26,5 cm)
1. Mechelsche wonderlycke geschiedenisse van de Sant-poort  in  Mechel-

sche Courant, jg. 1883, nr. 54 (26/08/1883); samenvatting in dit katholiek
weekblad

2. Het springen der Zandpoort te Mechelen  in  De Vlaamsche Patriot, jg. 2,
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nrs. 12-14 (22/09/1889, 29/09/1889 en 06/10/1889); grote uittreksels uit
de beschrijvingen van Steylaert en De Pauw in dit zondagse weekblad
(een Vlaamsgezind en door Henri Cassiers geïllustreerd volksblad)1057

B. Spaanse Furie  1058   1572 en Engelse Furie 1580  

103 titel: Waerachtige Historie en Getrouwe Beschrijvinge van de alteratie en verande-
ringe geschied in de stadt Mechelen en ook van de groote tirannie en ongehoorde
wreedheit van de Spaignaerden daarna gevolgd in den jare 1572
plaatsnummer: V 43
concordantie: geen
herkomst: uit de bibliotheek van kan. Car. Major (†1765; met zijn stempel; we kon-
den het echter niet terugvinden in zijn verkoopscatalogus); in 1808 werd het op de
koopdag van De Servais verkocht voor 5 gulden en 4 stuivers Brabants wisselgeld,
aan 2,12 Franse frank per gulden (+ 12%) (zie Catalogue (…), p. 310, nr. 4238 (waar
ook dezelfde prijs bijgeschreven staat als vooraan in V 43, hoewel de catalogus dit
nr. niet als manuscript vermeldt); het ex libris van Th. (Jean Baptiste Théodore) De
Jonghe (diplomaat, 1801-1860) verraadt dat het in 1862 uit zijn nalatenschap ver-
kocht werd (zie RUELENS (Charles Louis) (“notice”), Catalogue des livres et manu-
scrits formant la bibliothéque de feu M. J. B. Th. de Jonghe, dl. 2:  Prolégomènes
historiques. Histoire des Pays-Bas, 1862, p. 364, nr. 7284); onbekend wanneer het in
stadsbezit kwam
auteur: originele auteur onbekend (een calvinist), handgeschreven kopie door onbe-
kende1059 (niet door kan. Major zelf, want het is niet zijn handschrift1060)
periode: 1572
datering: achttiende eeuw (origineel 1581)

1057Zie de knipsels ook in de Erfgoedbibliotheek nr. M 1720 (b) (niet aangetroffen op 14/01/2017).
1058Zie ook inventaris 6, pp. 40-41, nr. 2 en pp. 172-173, nrs. 7-9. Cfr. eveneens het anonieme ooggetuigen-

verhaal  Discours du pillage de Malines fait le 2e Octobre 1572, gepubliceerd in Plundering van de stad
Mechelen, door de Spanjaerden, (2 8ber 1572.)  in  WILLEMS (Jan Frans) (uitg.), Mengelingen van Histo-
risch-Vaderlandschen Inhoud, Antwerpen, 1827-1830, pp. 389-422; zie MARCHAL, Catalogue (…), T. 3, 2e

partie, p. 212, nr. 14949. Een recente studie over deze gewelddaden en toenmalige geschriften erover vin-
den we bij KUIJPERS (Erika) en POLLMANN( Judith), Why remember terror? Memories of violence in the
Dutch Revolt  in  SIOCHRÚ (Micheál) en OHLMEYER (Jane) (red.), Ireland, 1641. Contexts and reactions,
Manchester/New York, 2013, pp. 176-196. Een oude publicatie is DELAFAILLE (Frans Edward), De Spaen-
sche Furie of Mechelen op 2 october 1572 door de Spanjaerds veroverd, Mechelen, 1862, 16 pp. (in bijla-
ge de verklaring van deken Vergheest). Een heel recent artikel is dat van Caers (Bram), Three 'forgotten'
cityscapes of Mechelen in the late sixteenth century: the Spanish and English Furies in Mechelen (1572,
1580) through the eyes of contemporaries  in  In monte artium. Journal of the Royal Library of Belgium,
jg. 10 (2017), pp. 65-81.

1059Voor het originele drukwerk, zie SAM, M 1659 (a): Waerachtige historie, en getrouwe beschryvinge van
de alteratie en veranderinge, geschiet in de  STADT MECHELEN, en ook van de groote tirannie, en onge-
hoorde wreedtheit van de  SPAIGNIAERDEN, daarna gevolgt in den Jare 1572, Mechelen, 1581, 41 pp. Al
herdrukt in het Byvoegsel van Authentyke Stukken, die in de Historie van Pieter Bor Christiaensz, Slechts
sommierlijk en stuksgewijs of in 't geheel niet gevonden worden achteraan bij BOR (Pieter), Oorsprongk,
begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, beroerten, en borgerlyke oneenigheden; (beginnende).
Het eerste stuk, Amsterdam, 16797, dl. 1, pp. 140-145. Ook de KBR heeft er een achttiende-eeuws af-
schrift van (zie MARCHAL, Catalogue (…), T. 3, 2e partie, p. 211, nr. 17219; = 1ste deel van nr. 746 uit de
Bibliotheca Hulthemania, dl. 6, pp. 218-219).

1060Cfr. SAM, HH S XIX nr. 1: zelfgeschreven “Receuil” van de excellente en zeldzame boeken die hij begin
1737 nog niet had.
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taal: Nederlands
beschrijving: afschrift van een in 1581 te Mechelen uitgegeven drukwerk, naar een
iets oudere tekst (zie ook de volgende twee nummers)
delen: 1 register in quarto (16,5 x 10 cm), 41 pp., papier in halve band met lederen
rug

104 titel: Waerachtige historie en getrouwe beschryvinge van de alteratie en veranderin-
ge geschiet in de stadt Mechelen, en oock van de groote tyrannie en ongehoorde
wreedtheyt van de Spaignaerden daer naer gevolght, in den jaere 1572.
plaatsnummer: DD I 10
concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1894); ook al in HERMANS (V.), Catalogue
méthodique (…), p. 193, nr. 1907.
herkomst:  uit  de verkoopscatalogus van de gravin d'Yve (Description,  p. 347, nr.
5290)
auteur: originele auteur onbekend (een calvinist), handschriftelijke kopie door onbe-
kende
periode: 1572
datering: achttiende eeuw (origineel 1581)
taal: Nederlands
beschrijving: afschrift van een in 1581 te Mechelen uitgegeven drukwerk, naar een
iets oudere tekst (cfr. vorig en volgend nr.)
delen: 1 register in quarto (27,5 x 21 cm), papier in kartonnen kaft met perkamenten
rug, 34 pp.

105 titel: Collectie van verscheyde stucken aengaende de Stadt en Provincie van Meche-
len ten tijde van de revolutie deser Landen t' sedert het jaer 1566 tot den jaere 1574
inclues [op de rug: Mechliniam cernentia1061]
plaatsnummer: Overdracht RAA, Mechelen, 45
concordantie: geen
herkomst: inbewaargeving door het RAA, aanwinsten 1956 uit het AR, Nrs. Div.
8083; gekocht op 14/09/1859 voor 10 Bfr. op de verkoop van de bibliotheek van de
Crane d'Heysselaer te Mechelen (nr. 8089)1062; deze had het gekocht in 1818 uit de
verkoop van Verbercht 18181063; de oudste vermelding vonden we in de Catalogue
des Livres de la Bibliothèque de feu messire Gabriel-Charles-Joseph Del Marmol,
(…), Brussel, s.a. (1784), p. 261: “2392   Collectie van verscheyde stucken aengaen-

1061Wat eigenlijk foutief is: het moet concernentia zijn.
1062De  KBR  heeft  er  blijkbaar  nog  een  ander  exemplaar  van,  nl.  handschrift  6203,  afkomstig  uit  de

bibliotheek van Verdussen (zie MARCHAL, Catalogue (…), T. 3, 2e partie, p. 211); zie Catalogus librorum
Joannis Baptistæ Verdussen,  (…), Antwerpen, s.a. (1776), dl. 1, p. 231: “109.  Collectie van verscheyde
Stucken , aengaende de Stadt en Provincie van Mechelen , 't sedert den Jaere 1566. tot 1574. inclues.
MSS. net geschreven. /  Oudtheden der Stadt Lier tot den Jaere 1616. door Franciscus Mennens.  Item
Eerste  Cloosters  S.  Augustinus,  genaemt  Victorinnen  ,  begonst  tot  Mechelen  in  het  jaer  754.  Item
Inventaris des Cloosters Jerusalem buyten Bieselinge in Zuydt Bevelandt. 1616. MSS. / Antiquiteyten van
Lier  ,  aengaende  den  Oorlogh  ,  niet  begrepen  in  de  Chronycke  van  A.  van  Buyten.  MSS.  zeer  net
geschreven,” (geheel lot verkocht voor 27 gl.). J.-B. Brasseur noteerde ook een ex. in zijn catalogus van
Nuewens (Vente d'une riche et rare collection de manuscrits et livres imprimés, (…),  s.l.n.d. (Brussel,
1811),  p. 46), maar beschreef het als een quarto-formaat, veel groter dus dan onze kleine band: “390
Collectie van verscheyde stukken ten tyde van de troubels, deser landen, aengaende de stadt Mechelen
sedert 't jaer 1566 tot 1574. MS. moderne in-4to. d. r.”.

1063Catalogue d'une belle collection de livres de feu Monsieur N. Verbercht, en son vivant Chanoine Régulier
d'Hanswyck; (…), (Mechelen, 1818), p. 32, nr. 557 (cfr. supra bij FOPPENS, Mechlinia Christo ...).
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de de stadt ende Provincie van Mechelen, ten tyde van de Revolutien t'sedert het jaer
1566 tot 1574 inclues - MS, in-4.”
auteur: onbekende kopiist
periode: 1566-1574
datering: negentiende-eeuws
taal: Nederlands
beschrijving: kopieën van documenten 1566-1574 (fol. 1r°-39r°) + afschrift van de
Waerachtige historie en getrouwe beschrijvinge van de alteratie en veranderinge,
geschiet  in  de Stadt  mechelen,  en ook van de groote Tirannie,  en ongehoorde
Weerdheit (sic) van de Spaigniaerden, daer na gevolgt in den jare 1572, Mechelen,
1581 (fol. 44r°-74r°) + verklaringen van deken Vergeest etc. over de plunderingen
tijdens  de Spaanse Furie  in  1572 (fol.  75r°-137r°) en  mee ingebonden drukwerk
(Antwerpen 1580) over het verdrag met Aartshertog Matthias (fol. 141r°-183r°)
delen: 1 band in klein-octavo (15,5 x 10), papier in halve band met perkamenten rug,
137 folia in hs. + drukwerk tot fol. 183

* Zie ook de getuigenissen in V 187 (al opgesomd bij  Kronieken en annalen, nr. 18;
register in quarto, olim F 53) en DD I 111064 (Excerpta ex epistolis Viglii, presidis, ad
Joach. Hopperum, de expilatione urbis Mechliniensi + getuigenissen van deken Ver-
geest enz. over de plundering bij de Spaanse Furie, 1 reg. in folio [33 x 20,5 cm], pa-
pier in kartonnen kaft, s.p.) en de histories in Overdracht RAA, Mechelen, 27 (zie
nr. 20 van de kronieken en annalen).

* Voor de Engelse Furie1065, zie in nr. 20 (Overdracht RAA, Mechelen, 27). De Kon.
Bibliotheek heeft er wél een los Franstalig relaas van: De la surprise de Malines en
15801066.

C. Buildragersopstand 17181067

1064Is dit wat Hermans in 1881 noemde Inventaire des objets enlevées (...) (zie HERMANS (Victor), Catalogue
méthodique (…), p. 193, nr. 1906)?

1065Cfr. [SAM, M 7234 (a)] DELAFAILLE (Frans Edward), De Engelsche Furie of Mechelen op 9 April 1580,
door  de  Staetschen  veroverd (opgeplakte  krantenknipsels  nrs.  30  (11/01/1863),  32  (25/01/1863),  33
(01/02/1863) en 34 (08/02/1863; we konden niet ontdekken uit welk weekblad). Zoiets stond in de Catalo-
gue des Livres, Manuscrits, Dessins et Gravures formant la bibliothèque de feu M. Fr. Ed. Delafaille, (...) ,
Mechelen, s.a. (1901), p. 6, nr. “33  De engelsche furie te Mechelen. Articles de journeaux collés in-4°,
cart.” (geen verkoopsprijs, wel een “oui” voor aankoop door  Hermans, maar doorgehaald).

1066Zie MARCHAL, Catalogue (…), T. 3, 2e partie, p. 212, nr. 14956 (zestiende-eeuws volgens hem).
1067Cfr. nr. DD I 12 (een brief): Lettre renfermant le récit des troubles arrivés à Malines, en 1718, adressée à

M. Devenilz, colonel d'un régiment d'infanterie irlandaise, au service de S.M.J.A., par le maréchal comte
de Vehlen (afschrift van KBR hs. 13745 (oud nr.; cfr. MARCHAL, Catalogue (…), T. 3, 2e partie, p. 213, ID.,
Catalogue des (...). Tome premier (…), p. 275 en ID., Répertoire onomastique (…), p. 71. Zie ook inv. 6,
pp. 176-177, nr. 38. Litteratuur: REIFFENBERG (Frédéric, DE), Soulèvement de Malines en 1718  in  Archi-
ves pour servir à l'histoire civile et littéraire des Pays-Bas, faisant suite aux archives philologiques , dl. 3,
Leuven, 1827, pp. 201-231 (hier staat een “Extrait de la relation d'un témoin oculaire – Communiqué par
M. Van Nieuwenhuysen de Malines”), MELCKEBEKE (Guillielmus Judocus Joannes, VAN), Oproer binnen
Mechelen in 1718, Antwerpen, 1864, 31 pp., TAMBUYSER (Rafaël), Sociale troebelen te Mechelen in 1718
in  Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen , bdl. 57
(1953, pp. 188-203, VANKESBEECK (Eva), Collectieve acties te Mechelen in de 18de eeuw. Onuitgegeven
licentiaatsverhandeling Geschiedenis VUB, Brussel, 1999, 122 pp. en NECKERS (Jan), Opstand in Meche-
len 1718-1721  in  De kerjeuze Mècheleir  – Oud-Mechelen,  nr. 67  (jg. 2012, afl. 2 – april-mei-juni), p.
14-23. Zie ook in Erfgoedbibliotheek SAM M 2146/A-E (a), M 4935/A-C (a) en M 4946/A (b): naamlijst,
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106 titel: Int Jaer 1718 den 20en daghe junii was alhier binnen Mechelen den schricke-
lijke ende gedenckweirdighen oproep ofte swaeren tumulte onder het gemeijne volck
daervan de geschiedenisse is als volght.
plaatsnummer: V 526
concordantie: geen
herkomst: onbekend
auteur: onbekende kopiist; origineel door J[an]-B[artholomeus] Joffroy (1669-1740)
of kan. Carolus Major (1710-1765) of Frans Bosselaer (1661-1733)?1068

periode: 1718

genadebrief, etc., 1720-'21 en een verzameling van elf van deze gedrukte stukken in M 7236 (a). Ook kan.
Major had blijkbaar een Historie van den oproer binnen Mechelen (…) 1718 geschreven (zie Catalogue
(...) délaissés par feu M. Auguste De Bruyne, 1890, p. 19, nr. 187: ms. in 4° in kartonnen kaft, kopie door
Aug. Van den Eynde), maar daarvan berust geen exemplaar op het SAM. Zie ook handschriften 5459 en
5460 in de KBR; zie VAN DEN GHEYN, Catalogue (…), dl. 8, p. 120.

1068Hier anoniem, maar hij staat als auteur opgegeven bij een  manuscript in de Catalogue de la remarquable
Collection (...) Auguste De Bruyne (...), s.l.n.d. (Mechelen, 1890), p. 19, nr. 186: “Oorsaecke van de tu-
multe die der voorgevallen is binnen Mechelen, in juny 1718, door J.-B. Joffroy. / Ms. in-fol., cart. / Avec
nombreuses pièces imprimées et ms. concernant cette émeute. Curieux et intéressant.”. Het zou toen aan-
gekocht zijn door de Albertina voor 16,50 Bfr.; cfr.  VAN DEN GHEYN,  Catalogue (…), dl. 8, p. 110 (hij
geeft als catalogusnummer 163 op, maar dat waren stukken over de torenbrand). Volgens ons exemplaar
[SAM, M 4408 (b)] van de verkoopscatalogus zou nr. 186 echter aangekocht zijn door “Mlle De Bruyne”
(allicht zijn jongste dochter Leontine, voor haar verloofde Henri Cordemans) voor 6 Bfr. Misschien was
Joffroy ook maar een kopiist en werd het geschreven door kan. Major of kopieerde die het ook maar, net
zoals hijzelf gekopieerd werd door Aug. Van den Eynde; cfr. het volgende nr. in dezelfde catalogus van
Aug. De Bruyne, p. 19:  “187  Historie van den oproer binnen Mechelen . . . 1718, door den kanonik Ma-
jor. / Ms. in-4, cart. - Copie faite par Aug. Van den Eynde.”
Hyacinthe CONINCKX publiceerde in Oproer te Mechelen in 1718  (in Bulletin du Cercle Archeologique,
Litteraire & Artistique de Malines, dl. 7, 1897, pp. 283-301) een transcriptie van deze tekst, hem ter hand
gesteld door dhr. Stroobant; hij schrijft deze historie toe – “naar zekere tekenen te oordeelen” – aan Frans
Bosselaer, lid van de Edele Handboog, “die ons menige bladzijden over de Mechelsche kronijk van zijnen
tijd heeft nagelaten”. Frans, zoon van Jan Bosselaer en Catharina Vanden Eijnden, werd thuis gedoopt in
de parochie van O.L.Vrouw-over-de-Dijle op 30/11/1661 en werd op 18/03/1733 in St.-Romboutskerk
(woonachtig  op  de  IJzerenleen)  begraven  als  kerklijk.  De  “Onder-Hoofftman  vanden Edelen  Handt-
boghe” was drie dagen eerder gestorven en rustte, samen met zijn twee jaar later overleden echtgenote
Maria Anna Boodts (huwelijk van Joannes Franciscus en Maria Anna Boets 01/10/1682) en hun nog eens
vier jaar later gestorven zoon, de priester Jan Frans, in St.-Romboutskerk; zie EYNDE (R., VAN DEN), Pro-
vincie, Stad ende District van Mechelen, opgeheldert in haere Kercken, Kloosters, Kapellen, Gods-huysen,
Gilden, publieke Plaetsen, met (...), dl. 1, Brussel, 1770, p. 135.
Ons manuscript is niet in het handschrift van Joffroy (cfr. V 304). Deze hanteerde vier soorten handschrif -
ten ondereen (zoals we ook zien in de gedrukte verkoopscatalogi van die periode, niet in het minst die van
zijn zoon uit 1772): een geposeerd gotisch schrift, een modern geposeerd en een ouder en jonger 18de-
eeuws cursief. Over Jan Barth., zie verder de voetnoot bij V 304. Zijn zoon Jan Baptist (gedoopt Mechelen
24/04/1705 – † Mechelen 31/12/1772 met  uitvaart  op 14/01/1773)  hanteerde  trouwens eveneens  vele
handschriften. Van hem bezit het SAM DD I 24 en 25, V 1 en V25 [DD I 5 (Notes Historiques sur Mali-
nes par J. B. Joffroy. M.s. (inédit)) zijn slechts door Schellens gemaakte “Notitien uyt Jouffroij”; het lijkt
voort te komen uit de Catalogue de la remarquable Collection (...) Auguste De Bruyne (...), s.l.n.d. (Me-
chelen, 1890), p. 9, nr. “94  J. B. Jouffroy. Notes historiques sur Malines. / Ms. in-4, cart.”]. V 25, het
“Schilders Abc-Boek, inhoudende den Luyster oft Lof ende Fouten der vermaertste Schilders d'Een om te
volgen, d'ander om te vermeyden, uytgezocht ende verzaemeld door J.B.J.” uit 1762 is in het handschrift
en de periode van de zoon en dus geen postuum werk van vader, al staat op de binnenkant van het voorplat
“Jan Berto. Joffroij”) [het werd door stadsarchivaris Hermans gekocht uit de nalatenschap van Delafaille;
zie  Catalogue des Livres, Manuscrits, Dessins et  Gravures formant la bibliothèque de feu M. Fr.  Ed.
Delafaille, (...), Mechelen, s.a. (1901), p. 17, nr. “"161  Schilders A-B boek inhoudende den lof der ver-
maerste schilders. Manuscrit, in-4°, de 1762, par J. Barth. Joffroy” (verkocht voor 8 Bfr. - “oui” - “non”
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datering: vroege achttiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: verslag van de opstand; vochtschade
delen: 1 katern in folio (31,5 x 20 cm), 10 folia, papier, op zwaar papieren band ge-
plakt

107 titel: Copie Van de Tumulte van Mechelen (Oorzaeke van de Tumulte die er voorge-
vallen is binnen Mechelen / Vervolgh op het voorgaende Relaes)
plaatsnummer: V 675
concordantie: oud handschrift 151
herkomst: veiling Van Aerde nr. 280 (in potlood op binnenkant voorkaft staat nr. 180,
maar dat is een vergissing1069; zie Bibliothèque de feu Monsieur R. Van Aerde, Archi-
viste de la ville de Malines, Brussel, 1945, p. 19: “MANUSCRITS : Van de tumulte
van Mechelen” [enz.:  in totaal zes manuscripten over Mechelen] – bijgeschreven
prijs: 320 [Bfr.])
auteur: onbekende kopiist
periode: 1718
datering: negentiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving: verslag over de opstand van de buildragers en de oorzaken ervan; an-
dere tekst dan in V 526, maar dezelfde als in “Inbewaargeving RAA, Mechelen, 47”
en het exemplaar dat los in band 2 van V 832 steekt
delen: 1 register in octavo (17 x 10,5 cm), 1 katern papier in dik papieren band, 31
pp.  +  pp.  36-49 “Memorien  getrockken  uyt  de  Rekeninge  der  Kerkmeesters  van
S'Jans Kerk binnen Mechelen” (over de bestelling van het nieuwe hoogaltaar bij de
Antwerpse schrijnwerker Otmaer van Ommen in 1610, enz.1070) en pp. 50-53 “Noti-
tien getrockken uyt den Rekenboek genombert N° 4 beginnende van jaer 1608 tot
1636 van 't vischverkoopers ambacht tot Mechelen, alwaer desen boek ook berust,
nopens het aenbesteden en schilderen van hun tafereel in o.l.v. Kerk over de Deyle”

108 titel: Oorsaecke van de Tumulte die er voorgevallen is binnen Mechelen den 14. Ju-
nii 1718 + Liste ofte Naemen van de Persoonen dewelke als plichtig (...)
plaatsnummer: Overdracht RAA, Mechelen, 47
concordantie: geen
herkomst: inbewaargeving door het RAA, aanwinsten 1956 uit het AR Brussel, Ma-
nuscrits divers, 940c; onder die titel werd in 1878 een ex. verkocht: Catalogue d'une
belle collection de livres (...) provenant de la bibliothèque de feu Monsieur le Baron
Léopold du Vivier, s.l.n.d. (Mechelen, 1878), p. 59: “1034.  Oorzaeke van de tumulte
die er voorgevallen is binnen Mechelen den 14 juny 1718, (manuscrit) 1 vol.”
auteur: onbekende kopiist
periode: 1718
datering: negentiende-eeuwse kopie
taal: Nederlands
beschrijving: dezelfde tekst als in V 675 en het exemplaar los in V 832/band 2; de

doorstreept)].
1069Cfr. dezelfde verkeerde notitie in V 360, welk hs. uit hetzelfde lot 280 kwam.
1070Cfr. de lezing door HERREMANS (Valérie), Rubens, Van Ommen, Verhaegen en Valckx, of de bewogen ge-

schiedenis van het hoogaltaar van de Mechelse Sint-Janskerk (Studiedag opgedragen aan Frans Baudouin
ter ere van zijn 80e verjaardag, Rubenianum, Antwerpen, 10/11/2000).
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“Liste” is een afschrift van een drukwerk uit Mechelen van 1720
delen: 1 register in octavo (31,5 x 18,5 cm, papier in halve band met linnen rug
(daarbinnen originele zwaarpapieren kaft), 16 + 11 pp.

* Zie ook een “Copie van de Tumulte van Mechelen / Oorzaeke van de Tumulte die
voorgevallen is binnen Mechelen”, nageschreven door J. Cuypers (plus een kopie
van het keizerlijk octrooi d.d. 06/11/1721 voor de stad om extra geld te lichten voor
de gedane onkosten), in oktober 1837, los in V 832, band 2: 1 losse katern hierin (33
x 19,5 cm), papier zonder kaft (dezelfde tekst als in “Overdracht RAA, Mechelen,
47” en en V 675). Het AAM bezit er ook een exemplaar van; het is een veel gekopi-
eerd stukje.1071

D. Franse bezetting Lodewijk XV

109 titel: Journal de ce qui s'est passé à Malines, tandis que Louis XV en était le maitre,
depuis le 12 mai 1746 jusqu'au 25 janvier 1749.
plaatsnummer: DD I 14
concordantie: geen (al in inventaris 8 van 1894)
herkomst: onbekend

1071Juist daardoor valt het moeilijk uit te maken waar een verkocht ex. juist beland is, vermits de titel niet al-
tijd exact overgenomen werd. Cfr. Catalogue d'une belle collection de livres, la plupart concernant la de
ville de Malines, délaissés par feu Monsieur Fr. Schellens, (…), Mechelen, s.a. (1857), p. 11, nr. “142  Re-
glement raekende de politique regering der gemeynte Heyst. Manus. in-12. v. - Klyne chronye (sic) van
Mechelen naer Joffroy. M. S. - Copie van de tumulte van Mechelen van 1718. M. S.” (verkocht voor 2,40
Bfr.); Catalogue de livres, Dont la vente publique se fera le 24 juin 1816 et jour suivant, (…), s.l. (Meche-
len), 1816, p. 6: “22  Tumulten voorgevallen binnen Mechelen in 't jaer 1718. MSS.” (met 19 en 20 erbij
verkocht voor 2 [Fr. franc?]);  Catalogue d'une belle collection de livres rares et curieuses en tot genre,
Dont la Vente se fera, (...), le 28 & 29 Nivose, Mercredi 17 & Jeudi 18 Janvier 1798 (V. S.) (...), Mechelen,
s.a. (1798), p. 21: “255  Eergalm voor Mechelen. - Tumulte van Mechelen 1718. - Memoire de ce qui c'est
passé en la ville de Malines au sujet de la publication de l'Amnistie  MS / Destructie der Santpoorte met
nog eenige andere curieuse stukskens.  MS.” (samen met de nrs. 256-259 verkocht voor 3 gl. 5 st.). In de
verkoopscatalogus van aartspriester Van Meldert (Libri ex omni facultate, quos reliquit Reverendus ad-
modùm ac Amplissimus Dominus Guilielmus Josephus Van Meldert, (…), Mechelen, 1780) staat op p. 129:
“1532 Vijf verscheyde Stucken / raekende de Tumulte voorgevallen binnen Mechelen ten jaere 1718. in 4.”
Uit de catalogus van stadssecretaris Jan Van der linden (Catalogue d'une belle Collection de Livres dans
toutes sortes de Sciences delaissée par feu Jean-Alexandre Van der Linden, (…), Mechelen, s.a. (1785), p.
36, nr. 471) werd voor 7 st. (d.i. samen het voorgaande nr. dan nog) verkocht: “Pardon over de beroerte
van 1718. Item in het Fransch, en eenige Ordonnantien raekende de Stad Mechelen.” De Brusselse druk-
ker Joseph Ermens bezat een “Memorie van het tumult tot Mechelen tusschen ontrent 200 ruyters en een
regiment voetvolk en het gepeupel van Mechelen van den 20 Junii 1718. met het vervolg tot den 19 April
1720. MS. bien ecrit grand in fol pp. 42 — Dry gedrukte stukken raekende het zelve tumult.” (Description
bibliographique de la bibliothèque de Joseph Ermens, imprimeur-libraire à Bruxelles, vol. 2, dl. 2, s.l.n.d.
(Brussel, 1805), p. 630, nr. 6167). Hij had het gehaald uit de boekenverkoop van de laatste heer van Rij -
menam: Catalogue d'une très-belle Collection de Livres, (...) à la maison de la veuve DE CUYPERS de
Rymenam, Brussel, s.a. (1802), p. 112: “1631  Memorie van 't tumult tot Mechelen tusschen ontrent 200
Ruyters van 't regim Westerloo en 't regim voetvolk Hiersche en het gepuchel van Mechelen op 20 Juny
1718. MS. wel geschreven &c.” (verkocht voor 1,12 Ffr. aan Ermens). Dit is waarschijnlijk wat later Me-
chels burgemeester Pierre Pierets de Croonenburgh bezat: “memorie van het tumult het geene tot Meche-
len voorgevallen is tusschen twee honderd ruyters en het gepeupel op 20 juny 1718. Mss. in-fol.” (Catalo-
gue des livres de la bibliothèque de feu monsieur P. A. J. Pierets de Croonenburgh, (…) , Mechelen, s.a.
(1838), p. 106, nr. 1896, verkocht voor 6,50 fr.).

.MHT, nr. 7 (april 2018), p. 267



Handgeschreven kronieken, annalen, dagboeken en histories bewaard in het Mechelse Stadsarchief

auteur: “Manuscrits de la main de Carolus Major1072 chanoine de Malines”
periode: 1746-1749
datering: negentiende-eeuws afschrift (origineel in of iets nà 1749)
taal: Frans
beschrijving: afschrift van Albertina handschrift 17225 (oud nr., zie MARCHAL, Ca-
talogue (…), T. 3, 2e partie, p. 213; ook in zijn Répertoire onomastique des manus-
crits (…). Première partie (…), p. 43); nieuw nr. 5437 = oud nr. 17225-27 (zie VAN

DEN GHEYN, Catalogue (…), dl. 8, pp. 110-1111073); volgens een nota achteraan is dit
slecht het eerste deel en begint het tweede met de ordonnanties van Lodewijk XV
over de verboden goederen met de annexen; afkomstig uit de Bibliotheca Hulthema-
nia, cfr.  Catalogue Méthodique, dl. 6, p. 219, nr. 748 (autograaf, afkomstig uit de
verkoop van de bibliotheek van Antonius Nuewens1074, aangekocht door Van Hul-
them); let op de benaming “journal”
delen: 1 register in quarto (34,5 x 22 cm), papier in halve band met linnen rug, s.p.

E. Boerenkrijg 1798

110 titel: geen (begint met de woorden “Eenen alderdroefsten voorval is hier binnen Me-
chelen geschied ter oorzaeke van de requisitie van het jaer zeven der Fransche Re-
publiek welken droeven voorval is geschied als volgt.”)
plaatsnummer: Overdracht RAA, Mechelen, 36 g
concordantie: geen
herkomst: inbewaargeving door het RAA 1993
auteur: [Rymenan(t)s]
periode: 22-23/10/1798
datering: negentiende eeuw
taal: Nederlands
beschrijving:  verslag  van  de  Boerenkrijg  ter  Mechelen  op  22-23/10/17981075;

1072Geboren  in  Erfurt,  in  1710  aangesteld  tot  zangmeester  van  de  metropolitane  kerk  en  kanunnik  van
Zellaer, groot bibliofiel, † 14/12/1765.

1073Zie daar de beschrijving van de rest van dit register en ook op p. 121 het nr. 5462 (II. 2118): Journal de
ce qui est passé à Malines depuis le siège de Bruxelles 1746-1749 (aangekocht in februari 1898 op de boe-
kenverkoop van Van den Eynden te Antwerpen, nr. 2118). J.-B. BRASSEUR noteerde het in zijn catalogus
van Nuewens (Vente d'une riche et rare collection de manuscrits et livres imprimés, (…), s.l.n.d. (Brussel,
1811), p. 46): “391  Journal de ce qui s'est passé à Malines, tandis que Louis XV. en étoit le Maitre depuis
le 12 may 1746 jusqu'au 25 janvier 1749. MS. de Mr Le Chanoine Major, avec des pièces imprimées, deux
parties non réliés, original, in-4to.”.

1074De rijke bibliotheek van de Brusselse bibliofiel Antoine Joseph Nuewens (1747-1813), zoon van notaris
Johan Baptist, werd op op 1 april 1811, dus drie jaar vóór zijn dood, op last van zijn zoon (vader was al
enkele jaren in een rusthuis in Brugelette) verkocht op een veiling, waarop Karel Van Hulthem het grootste
deel  aankocht;  cfr.  DESCHAMPS (J.),  Middelnederlandse  handschriften  uit  Europese  en  Amerikaanse
bibliotheken,  Leiden,  19722,  p.  134,  ID.,  Karel  van  Hulthem als  verzamelaar van  Middelnederlandse
handschriften. II. De veiling A.J. Nuewens in 1811 en een anonieme veiling in 1812   in  Verslagen en Me-
dedelingen van de Kon. Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1894, pp. 431-433  en  ID., De
veiling van de bibliotheek van de Brusselaar Anton Jozef Nuewens in 1811  in  AELST (A.-M., VAN) (red.),
Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de Renaissance naar de Romantiek. Liber amicorum J. An-
driessen s.j. - A. Keersmaekers - P. Lenders s.j., Leuven, [1986], pp. 133-149.

1075Cfr. de litteratuur, geconcentreerd rond de herdenkingen. Voor de honderdste verjaardag in 1898 (en al en-
kele  jaren  eerder):  EEKHOUD (Georges),  Les  fusillés  de  Malines,  Brussel,  1891,  215  pp.;  REYDAMS

(Adolphe), Eene bijdrage tot de geschiedenis van den Boerenkrijg 1798  in  Bulletin du Cercle Archeologi-
que, Litteraire & Artistique de Malines, bdl. 5 (1894), pp. 435-440; ID., Het Belgische Vendée of de Boe-

.MHT, nr. 7 (april 2018), p. 268



HUGO VERSTREPEN

uitgegeven in Bloedige herinnering van het jaar 17981076

delen: 1 katern, papier zonder kaft (20 x 5,5), [5] pp.

F. Maneblusserslegende 16871077

111 titel:  De Torenbrand van Mechelen, in de nacht van den 27 en 28en January 1687.
Vrij, naar het Latijn1078 van Livinus De Meijer, jesuiet.1079

plaatsnummer: V 585
concordantie: oud handschrift 51 en M 1027 (nr. tegenwoordig vacant in de Erfgoed-

renkrijg  in  Bulletin du Cercle Archeologique, Litteraire & Artistique de Malines, bdl. 7 (1897), pp. 155-
168; ID., De boerenkrijg te Waelhem  in Bulletin du Cercle Archéologiqu,e Littéraire & Artistique de Mali-
nes, bdl. 8 (1898), pp. 133-143; BERGH (Frans, VAN DEN), Martelaars der vrijheid te Mechelen in 1798,
Mechelen, 1898, 356 pp.; REES (August, DE), De Boerenkrijg te, Mechelen in 1798, Mechelen, 1898, 83
pp. (“grootendeels getrokken uit de Mechelsche Kronijken van Schellens”); PALLEMAERTS (Jan Frans), Be-
knopte Geschiedenis des Boerenkrijgs October-December 1798 (voorrede door kan. [Jaak] Muyldermans),
Mechelen, 1898, pp. 41-43 (Mechelen in hoofdstuk  Duffel, Mechelen, Lier en omstreken).  Anderhalve
eeuw leverde: HORNOIS (Gerard, DE),  Algemene landelijke herdenking van de Boerenkrijg te Mechelen!
Het paradijs aan de Dijle   in  De Belleman. Orgaan van het Davidsfonds, jg. 17, nr. 3 (juli 1948), pp. 83-
87; BETERAMS (Frans Gaston Coleta),  Beschouwingen bij de 150e Verjaring van de Boerenkrijg (1798-
1948)  in  Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen,
bdl. 52 (1948), pp. 216-220. Twee eeuwen afstand leidden tot het reeds bij nr. 83 vermelde artikel van
HUYGENS (Frank), Mechelen anno 1798  in de tentoonstellingscatalogus Van Brigand tot Held (…). Hier-
aan kunnen we nog toevoegen: (hoofdstuk) De gevechten rond Mechelen en langs de Nete tussen 21 en 29
oktober 1798  in  DILLEN (Marcel),  De Boerenkrijg (Erf- en Heem-uitgaven, 1), Sint-Katelijne-Waver,
1974, pp. 34-43; STROOBANTS (Bart),  De monumenten ter ere van Van Beneden en van de Boerenkrijg
(1898). Wapens in de strijd tussen de Mechelse katholieken en liberalen  in  Handelingen van de Kon.
Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, bdl. 101, afl. 1 (1997), pp. 237-284; KNAEPS

(Herman),  de Boerenkrijg  in  Kempensche Tydinghen, nr  64 (juli-augustus-september 2011), pp. 5-37;
KINNAER (Frank) (red.), Altijd iemands zoon. Sporen van Hevenaars, als boerenkrijgers gefusilleerd op 23
oktober 1798 te Mechelen  in  Tijdschrift  Heemkundige Kring Ravensteyn vzw Boortmeerbeek,  jg.  26
(2012), nr. 2, pp. 60-75; ID., Altijd iemand zoon. Wat vertellen de historische bronnen over de boerenkrij-
gers  die op 23 oktober 1798 te  Mechelen  gefusilleerd werden?,  Mechelen,  2012,  [49]  pp.,  [on line],
<http://www.dewarevrienden.net/DWV/Bestanden/WieWarenDe41Boerenkrijgers.pdf>,  (opgehaald  op
27/03/2018).

1076In twee afleveringen verschenen in Mechelsch Nieuws- en Aenkondigingsblad, jg. 3, nr. 4 (22/01/1865),
pp. 20, kol. A-C en 21, kol A-B en nr. 5 (29/01/1865), pp. 26, kol. A-C en 27, kol. A-B (zie ook SAM, M
690 (a): opgeplakte krantenknipsels). Volgens dit artikel kwam dit verhaal uit de nog niet in druk versche-
nen  Aenteekeningen, nagelaten door tijdgenoot “Rymenants”, waarmee hij allicht Jan Baptist Rymenans
bedoelde, wiens kroniek het SAM niet bezit. G. Eekhoud gaf de tekst ook bij zijn “Pièces justificatives”,
het een “Extrait des Chroniques Malinoises de 1798 à 1814” noemend; zie  Les fusillés de Malines, pp.
187-193.

1077Conscia mens recti famae mendacia ridet, sed nos in vitium credula turba sumus, schreef Ovidius (Fasti,
Liber 4, v. 311-312: 'Een geest bewust van de waarheid, lacht om de leugens van het gerucht; maar wij zijn
een lichtgelovige menigte ten aanzien van andermans misstap'). Hoort dit hier thuis dus, want als de legen-
de niet meer is dan een soort sage (verzonnen door de jezuïeten in hun strijd tegen de jansenistische orato-
ren: de maan – een Mariaal symbool – proberen te blussen, was duidelijk maken aan de jansenisten dat de
Mariacultus – waar ze zo'n afkeer van hadden – niet kon gestopt worden; cfr. INSTALLÉ (Henry), Symboli-
sche satire en theologische controverse in woord en beeld in het klerikale Mechelen van de 17e eeuw   in
Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde,  Letteren en Kunst  van Mechelen,  bdl.  98
(1994), Mechelen, 1995, pp. 229-253), zijn deze geschriften noch memories noch histories? Het probleem
is dat het waarheidsgehalte heel onzeker is. Alleen kroniekschrijver J. B. Joffroy beweert mee geblust te
hebben. Voor de rest is het vooral kan. Foppens die het in de belangstelling bracht. Cfr. MERTENS (Aug.),
Iets over de spotnamen onze Belgische steden in 't algemeen en over den naem van Maenblusschers den
Mechelaren gegeven, in 't byzonder  in  Lettervruchten van het Leuvensch genootschap Tyd en Vlyt. II.
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bibliotheek)
herkomst: misschien uit de Catalogue (…) délaissés par feu M. Auguste De Bruyne,
1890, p. 17, nr. 166
auteur: vertaler Jan Frans Willems1080 (origineel door pater Livinus De Meijer, s.j.)
periode: 1687
datering: negentiende eeuw
taal: Nederlands1081

beschrijving: afschrift van het drukwerk uit 18271082

delen: 1 register in folio (19,5 x 12 cm), 7 folia, papier in kartonnen band

Prozastukken, Antwerpen, 1847, pp. 236-331 en 30 jaar later HERMANS (Victor), L'incendie de la Tour de
St.Rombaut à Malines en 1687  in  Messager des sciences historiques ou Archives des arts et de la biblio-
graphie de Belgique, jg. 1877, Gent, 1877, pp. 169-191. Nog in de negentiende eeuw kon men Maenblus-
schers (het gedicht  Kort getrouw verhael) lezen in RAYMAEKERS (B.) en DELAFAILLE (Frans Edward),
Geschiedkundige wandeling op St Rumoldustoren te Mechelen, Mechelen, 1863, pp. 82-89 en over diverse
liedjes en gravures bij dezelfde DELAFAILLE (Frans Edward), Bijdragen tot opheldering der geschiedenis
van Mechelen, dl. 2, Mechelen, s.a. (1884), pp. 149-196. Begin twintigste eeuw kregen we nog een stukje
in GODENNE (L.),  Malines (...), pp. 123-131 en het artikel van LAENEN (Jos), Een oud liedje over den
Mechelschen torenbrand  in  Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal-
en Letterkunde, Gent, 1910, pp. 357-365. Zie ook het boek van BALBERGHE (Jozef, VAN), Help, de toren
brandt! en andere dappere daden… 300 jaar geleden werden de Mechelaars Maneblussers, Bonheiden,
1986, 118 pp. en zijn eerdere, zelf uitgegeven schrijfsels: ID., De Mechelse torenbrand (27 januari 1687):
geschiedenis en legende, s.l. (Mechelen), 1952, 24 pp.; ID., « Opene brieven van Daegement » en « Copye
van Proceduer » over de mechelse  (sic) maanblusserij voorgevallen in de nacht van 27 op 28 januari
1687, s.l. (Mechelen), 1958, 28 pp. [cfr. SAM, M 7721 (c): Relaes vande Procedure, gheventileert hebben-
de voor den particulieren Raedt van Gheel, tusschen de Maen-Blusschers van Mechelen, Obtinenten ter
eenre, ende differente Steden Opponenten ende Contradicenten ter andere zijden, 1 blad]; ID., Achttiend'
'eeuwse SPOT- en HEKEL DICHTEN en LIEDEREN over de Mechelse maanblusserij van het jaar 1687,
27  januari,  s.l.  (Mechelen),  1958,  28  pp.;  ID.,  Negentiend'  eeuwse  SPOT- en  HEKEL DICHTEN en
LIEDEREN  over de Mechelse Maanblusserij van het jaar 1687, 27 januari, s.l. (Mechelen), 1958, 11 pp.;
ID., Tijdmalige SPOT- en HEKEL DICHTEN en LIEDEREN over de Mechelse Maanblusserij van het jaar
1687, 27 januari, s.l. (Mechelen), 1958, 10 pp. Het verhaal leidde ook in recenter tijden tot een parodie,
cfr. GENT (Rinus, VAN), De toren brandt! 'n klucht op de torenbrand te Mechelen op 27 januari 1687 / 'n
Parodie over de Mechelse Torenbrand in 1687, Mechelen, 1962, 14 pp. In de verkoopscatalogi vinden we
dikwijls een collection curieuse, très rare, e.d. van drukseltjes over de Maneblusch, soms in een rijke ver-
zameling over Mechelse geschiedenis, soms het enige; het heeft echter weinig zin dat hier gaan op te som-
men. Wél wensen we nog te verwijzen naar enkele manuscripten die in de Catalogue de la remarquable
Collection (...) Auguste De Bruyne (...), s.l.n.d. (Mechelen, 1890) stonden [pp. 17-18]: “Incendie de la
Tour de St-Rombaut, 1687.” (ook pp. 20-22 trouwens)], op p. 17: “168  Encornium (sic!: dat zal wel een
leesfoutje van de drukker geweest en er zal wel encomium gestaan hebben, van het Grieks ἐνκώμιον (en-
kōmion), 'lof' betekend (de hymne of laudatio bij een panegyris), al is de vraag of het hier dan wel op zijn
plaats gezet werd, want voor 'brand' zou er  incendium moeten staan; hij schreef anders wél zelf over de
mee en niet mee beleefde geschiedenissen van de Spaanse (1572) en Engelse Furie (1580), het oproer van
1718 en de bezetting door Lodewijk XV in 1746-1749) Turris Sancti Rumoldi Mechlinie . . . (Chanoine
Major.) / Ms. in-4, cart. / 171  Den mechelschen tooren brand vertoont op eenen grooten wagen, met vas-
ten avont, tot Brussel. . . / Ms. in-4, cart. / 172  Recueil de pièces ms. inédites concernant l'incendie de la
Tour. / In-4, cart. très curieux.” Er staan ook nog enkele gegevens in LOX (Harlinda), Enkele bedenkingen
bij Vlaamse spot- en hekelvertelsels  in  Oost-Vlaamse Zanten. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaande-
ren, dl. 93 (1998),nr. 3, (pp. 215-225) pp. 219-220.
We kunnen het vergelijken met de Maanblusserijen van Tienen (1722) en Leuven (1739), de Zonblusserij
van Diest in 1728, de Antwerpse Zielenbrand van 1765 en de Muggenbranden van de abdij Sint-Bernardus
aan de Schelde (1716) en Turnhout (1755). We kunnen hier niet verder op ingaan en geven slechts wat po-
pulaire litteratuur van lang geleden; zie bijv. de korte beschrijving van die van Mechelen in 1687 en de
vermelding van die andere in het boekje van de Gentse hoofdonderwijzer STEYAERT (Judocus Johannes),
Een speelreisje in België, behelzende schilderachtige en geschiedkundige beschryvingen der landstreken
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112 titel: geen
plaatsnummer: V 765_2
concordantie: oud handschrift 54
herkomst: onbekend
auteur: onbekend
periode: 1687
datering: negentiende eeuw
taal: Nederlandstalige kroniek, plus twee Latijnse teksten en een nota in 't Frans
beschrijving: voor het derde deel al opgesomd bij de kronieken en annalen als nr. 83
delen:

1. Laissez-passer (met signalement) op 16/10/1830 afgeleverd, op verzoek van
de burgemeester, door de plaatselijke commandant aan [stadsarchivaris sinds
1802] Barth. Gijseleers-Thijs om 's anderendaags de voorposten van de ko-
ninklijke troepen in de richting van Leuven te mogen passeren, om zich naar
Hever [waar zijn broer Gregorius pastoor was] te kunnen begeven (1 blaadje
papier).

2. Kroniek Torenbrand 1687 (19de-eeuws, 2 dubbele bladen (23,5 x 18 cm),
[4] pp., papier zonder band).

3. Kroniek 1783-1797 (8 losse bladen in quarto (26,5 x 16,5 cm), s.p., papier
zonder band).

4. “Opschrift voor de logie der vrije-metselaeren binnen Mechelen” (1 blaadje
papier).

5. Laissez-passer afgeleverd aan J. Van Hoolst om zich naar Luik, Bergen, Oos-
tende en Amsterdam te begeven (1816) [onvindbaar op 17/09/2016].

en nationale gedenkstukken, zeden, gebruiken en instellingen; levensschetsen van beroemde Belgen, enz. ,
Gent, 1858, pp. 89-91 (“De steden van Braband schynen een byzondere zucht gehad te hebben tot het
blusschen!”) of (met toevoeging van de rook in dronkenmansogen te Brugge in 1746 en 1839) Mane- en
Muggeblusschers  in  Rond den Heerd. Een leer- en leesblad voor alle lieden, jg. 6, nr. 9 (21 jan.), Brugge,
1871, pp. 66-68.

1078Incendium Mechliniense, sive luna ardens nocte inter 27. & 28. Januarii Anni M. D. C. LXXXVII. (…) ,
s.l.n.d. Dit was niet het enige en we twijfelen er zelfs aan of het wel het eerste was (denk aan het “Kort ge-
trouw verhael”), maar ja, “Quidquid latine dictum sit, altum videtur”.

1079In het jaar van voornoemde parodie opgerakeld door KOCKEN (Marcel), De Torenbrand van Mechelen, in
den nacht van den 27en en 28en January 1687. Vrij naar het Latijn van Livinus de Meijer, Jesuiet  in
G.B.M. (Gidsenbond Mechelen) blad, nr. 1, 1962, [4] pp.

1080Over deze e.a. vertalingen (de Franse uit Gent van 1819 en de Amsterdamse door Jacob van Oosterwijk
Bruyn in 1824), zie WEIJERMANS (Janneke), Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming on-
der Willem I, 1814-1834, Hilversum, 2012, p. 271. Niet te verwarren met de vertaling door DUYSSE (Pru-
dens, VAN),  De torenbrand van Mechelen. (naer het Latijn van L. De Meyer.)  in  WILLEMS (Jan Frans)
(uitg.), Belgisch museum voor de Nederduitsche tael-en letterkunde. en de geschiedenis des vaderlands, dl.
1, Gent, 1837, p. 410-416.

1081Ter volledigheid (er zijn trouwens verschillende uitgaven geweest van de Latijnse versie) willen we nog
verwijzen naar de Franse vertaling La lune incendiaire, poëme héroï-comique du père Meyère (Latijnse en
Franse tekst, plus eindnoten), uitgegeven te Brussel in 1819 in dl. 7 van het tijdschrift Mercure belge (pp.
404-419, in 1825 nog eens in zijn Archives philologiques) door Frédéric DE REIFFENBERG, die zich “Inigo
Risorius [ik prikkel lachend], arrière-petit-fils du Révérend père Meyère, de la société de Jésus” noemde.

1082WILLEMS (Jan Frans),  De torenbrand van Mechelen in de nacht van den 27 en 28 january 1687. onder
het burgemeesterschap van Franciscus Cosmus van Wachtendonck en Joannes Dominincus Stalins heer
van Rolleghem; vry  gevolgd  naer  het  Latyn  van  Livinus  De Meyer,  Jesuit  in  ID.,  Mengelingen  van
historisch-vaderlandschen inhoud,  Antwerpen,  1827-1830,  pp.  3-27  (de  vertaling  wordt  voorafgegaan
door een literair-historische uiteenzetting).
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* Zie ook:
• V 801: een vol karton met druksels (de meeste achttiende-eeuws) en losse stukken

i.v.m. de Maneblusserij (plus twee foto's), afkomstig uit de aankoop van de “Biblio-
thèque Malinoise” van H. Cordemans-de Bruyne in augustus 1949 [er staan al vele
stukken opgesomd in de Catalogue (...) délaissés par feu M. Auguste De Bruyne,
1890, pp. 17-19 en 20-22], gedicht/lied “Den Mechelschen Brand” aangekocht in
oktober 1999, plus enkele krantenartikels over “den Torenbrand” met reden van de
spotnaam. Met handgeschreven afschrift van Incendium Mechliniense sive luna ar-
dens door De Meyer [hij kocht vijftien brochures en één vol. over “De antwerpsche
ziele blussching” allicht aan in 1882; dit stond gemarkeerd in een exemplaar van De
Bruyne van de verkoopscatalogus van senator Charles du Trieu de Terdonck (Cata-
logue d'une belle collection de livres provenant de feu M. Charles du Trieu de Ter-
donck, (...), Mechelen, 1882, p. 4, nr. 36); 22 stukken werden verkocht uit de nala-
tenschap van H. Dierickx-Beke (Bibliothèque…, p. 52, nr. 1276), maar het is onbe-
kend wie die kocht; het afschrift van Incendium kocht hij voor 1 Bfr. op de verkoop
van muziekinstrumentenbouwer Cornelius Joannes Josephus Tuerlinckx1083 (° en ge-
doopt Mechelen 31/05/1783 - † Mechelen 29/12/1855), zoon van de op 19/12/1827
overleden Jan Arnold Antonius, in 18561084].

• V 11: schrift in octavo met achttiende-eeuwse afschriften van gelegenheidspoëzie
en Mechelse kluchten, o.a. i.v.m. de maanblusserij en verwante elders (aangetroffen
in karton V 801, nadat het al meer dan vijf jaar onvindbaar was en nu terug op zijn
plaats gestoken).

• V 926/2:
◦ in de map “Liederen - varia - in handschrift”: geschreven stukken over de ma-

neblusserij, plus één gedrukt dat opgeplakt werd;
◦ in de map “Folkloristische liederen (Maneblussers, Sinte-Mette, Ham-Kermis,

Sint Jacobstraat, Diverse feestelijkheden, Cavalcades, Ommegang)”: zowel ge-
drukte als handgeschreven stukjes erover, o.a. “De Mechelsche pompers” (Air:
De torenbrand / gedrukt bij J.-F. Gilis).

• V 986: omslag met de schenking op 11 augustus 2011 gedaan door Joke Vanhoorne
van een verzameling persknipsels betreffende verschillende Mechelse onderwerpen
(1954-1990), afkomstig uit de verzameling documentatie van haar grootvader Gust
Degryse uit Roeselare, waaronder J. C., Mechelen viert. “300 jaar Maneblussers”
d.d. [zaterdag] 24/01/1987.

• V 1108: register “Mechelsche kloeke daden / 2” [1 reg. in octavo (21,6 x 17,1 cm),

1083De eerste in de titel van de catalogus vermelde was zijn vader Joannes Arnoldus Antonius Tuerlinckx (°
Aarschot 22/11/17533 - † Mechelen 19/12/1827), ook reeds muziekinstrumentenbouwer te Mechelen.

1084 Instruments de musique, provenant de la fabrique renommée de J.-J.-A. Tuerlinckx à Malines. Belles col-
lections de musique, livres, minéraux, coquillages, fossiles, etc. (…) en la mortuaire de Monsieur C.-J.-J.
Tuerlinckx-Dochez, Mechelen, s.a. (1856), p. 21: “315   Incendium Mechliniense sive Luna ardens 1687,
manuscrit”.  Hij  kocht  toen  tevens  voor  4  Bfr.:  “316   Recueil  de  plusieurs  pièces  tant  manuscrites
qu'imprimées sur les incendies de la Tour de Malines et celui d'Anvers”. Een ander interessant manuscript
(al is het geen geschiedenis voor ons) was “314   Den brand van Mechelen in muziek gesteld door den ka-
nonik Basuël voor dry stemmen en orgel of bas. 1746. Manuscrit provenant de M. Van der Venne, bourg-
mestre.”, maar dat werd voor 2,60 Bfr verkocht aan “Van Melkebeke” (zie ook in de Journal d'Annonces
van 1856). Het werd gepubliceerd in RAEMAECKERS (B.) en DELAFAILLE (Frans Edward), Geschiedkundi-
ge wandeling op St Rumoldustoren te Mechelen, Mechelen, 1863, pp. 82-89 en later in DELAFAILLE (F. E.),
Bijdragen tot opheldering (…), dl. 2, pp. 162-168. Zie ook het hieronder –- bij de Erfgoedbibliotheek –
vermelde origineel SAM, M 4076 (a): Kort getrouw verhael. Hoe dat tot Mech'len door schyn van de
Maen, Sint Rombouts Thoren in 't brandt is gegaen: Wat sy in't blusschen al hebben gedaen: Leest dit, ghy
vindt het hier altemael staen, Mechelen, s.d., 8 pp.
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papier, s.p., halve band met linnen rug, ingeschreven stukken + losse stukken + in-
geplakte,  uit  nalatenschap  van  E.  Van  Autenboer]],  bevat  o.a.  een  afschrift  van
JUBILE VAN DE MAEN BLUSSCHERS, oft 'TDUL MAEN-BLUSSENS VERJAERINCH. An-
ders TWEEDE MECHELSE BLUSSERY. WEERGESCHIET IN DE VOLLE MAEN. Den 27
Januarii.,  1717,  11  pp.;  een  afschrift  (“Nageschreven  van  een  eventijdig  hand-
schrift”) van  De Brand van St Romboutstoren van 12 November 1842, 6 pp. (het
verhaal van twee Waalse kanunniken die dachten dat de toren in brand stond); ge-
drukte liedtekst van “Een nieuw liedeken, Waer over geprossedeert is een onder
half jaer, dat gewonnen is met kosten en al over de Over de Vrome daedt van de
Mechelaers”; “Toren-brand van den 25 Juni 1883” (knipsels uit  Het Handelsblad
van Antwerpen van 26/06/1883 (nr. 149) over 't luiden van de stormklok op maan-
dag 25/06 te 13:00u, waarvan de Mechelaars dachten dat het de brandklok was en
dat de toren brandde, maar 't waren de nieuwe klokkenluiders die zonder waarschu-
wing een proef van hun talent wilden geven door 't luiden van Salvator + afschrift
van  Mechelsch nieuws- en aankondigingsblad 08/07/1883 over 't zelfde; gedrukte
liedtekst  “De  maan  scheen  te  Mechelen”;  krantenknipsel  “Maneblussers  onder-
schat” uit  De Standaard 16/09/1976, p. 9, over de verkoop van het schilderij “De
Maneblussers” van eind zeventiende eeuw of waarschijnlijk iets later, voor slechts
200.000 fr. in de Mechelse Galerij op de Overheide en dan nog aan een Antwerps
bedrijf.

• in de Erfgoedbibliotheek:
◦ M 1576 (a):  Maen-suchtigen brand-sticht of Mechelsche beroerte; blyeyndend

treur-spel; gespeeld op St. Rombouts toorn, den 27 January 1687, in volle maan
(delen A, B en D), 1687

◦ M 1577 (a):
▪ /A:  Luna ardens, sive Incendium Mechliniense; Turnhauti turris ardens in-

combusta acta in constructione canalis Lovaniensis ab anno MDCCL ad
MDCCLIX etc., 1807

▪ /B: MEYERE (Livinus, DE), Incendium Mechliniense, sive Luna ardens nocte
intens 27 et 28 januarii MDCCLXXXVII coss. Francisco Cosma à Wach-
tendonck et Joanne Dominico Stalins, Toparcha de Rolleghem, s.d.

◦ M 1614 (a):  Cort  verhael  der mugge-blussing,  waerachtig gebeurt 'd Maen-
dach, den 27 April; chronicon in 't jaer, duyzendt zeven hondert zestien, locht
oversien, en nu vermeerdert, 1716

◦ M 4076 (a):  Kort getrouw verhael. Hoe dat tot Mech'len door schyn van de
Maen, Sint Rombouts Thoren in 't brandt is gegaen: Wat sy in't blusschen al
hebben gedaen: Leest dit, ghy vindt het hier altemael staen, Mechelen, s.d., 8
pp.
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Afbeelding: titelblad van SAM, V 36


